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 الدرس الثاني والخمس ن
 لسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.ا

بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، و لل اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و ، 
 وعلل  له و   ه أمجعني، أما بعو:

أن يُمف،قههنا يف الوين، وأن يعُل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبا  فنسأح اهلل 
ا  الا  اهللاا، احمه ول هل  والقا ر عليه،   أمعلَّ نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا، وع

 بعو:

قن [ف ا زلنا م  شر  ك اب 
ُ
يف الفقه علل مق ب  ]زا  املس قن  يف ا  وار امل

ُ هَّين أمحو بن حن ين 
تعا،، وكنا قو و لنا يف  قا الك اب ا،  $ا مام امل

 "ك اب النكا ".

 وان اال علل المثاملني.اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال عو

 و لل اهلل وآلَّم وبارك علل حم ينا ى و ، وعلل  له وأ  ابه أمجعني

 اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، ولل سل ني يا رب العاملني

 تعا،: $قاح املونف  
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 النِّكاِح" "َتا ُ 

َُ  الشه ةِ  ما وِفْعَُّه ُسنى ه، وه  َِ  من َأفض  .الِعباداتِ  نََْف

 بتََْرَِه. زِنًا خا ُ يَ  َمن عَّ ( َيِ بُ )و

 َنَظُر وجهها ِمرارًا وله أُفٍّ، بال َول دٍ  ِبْكرٍ  َأجنبيى ٍ  َديََِّن ٍ  واحدةٍ  ِنكاحُ ( ُيَسن  )و
 .َخََّْ ةٍ  بال

 ويُباحان التعريِض، ونَ د واْلُمَبانَ ِ  وفاةٍ  من اْلُمْعَتدىةِ  بِخْطَب ِ  التصريحُ ( َيْحُرفُ )و
 ْوِجها،زَ  غيرِ  عَّ  منها وَيْحُرمان ْجِعيىٍ ،َرَ  الثالثِ  دونَ  أَبَاَنها ِلَمن

، ِمْثَِّ ِ  في إني والتعريُض،  ف ن ونحَ هما، عن َ  يَُْرَغبُ  ما وُتِ يُبه، َلَراغبه
 ِخطبُتها، غيرِه َّ ع َحُرفَ  ِلُمسَّمٍ  اْلُمْ بَََرةِ  غيرُ  أجاَبتْ  أو ُمْ بَََرةٍ  َوِلي   َأجا َ 
ََ  أو ُأِذنَ  أو رُدى  وإن  .ازَ ج الحالُ  ُجِه

دُ ( ُيَسن  )و ْْ  .مسع دٍ  ابنِ  بُخْطَب ِ  مساً ، اْلُ ُمَع ِ  ي فَ  الَع

 النِّكاِح" "َتا ُ 

أرباي   ص الرب  اللاليت من "النِّكاحِ  "َتا ُ  :-أيها ا  ص  الكرام- قا ال  صيب 
ر  وما الع ا ات، واملعامالت، واأآ ُن الفْه أربع  أرباٍع وهي:الفقه اأربعة؛ 
 انايات واخلوصمات والقضال وما ي    هل .ي  عها،   ا
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 فيه آ   مساحلين: "النِّكاحِ  "َتا ُ و قا ال  صيب قصله: 

 حكم النكا . المسعل  اُول :

 بيان اأو اف املطلصبة يف اليوجة. المسعل  الثاني :

 النمثر ا، املخطصبة. المسعل  الثالث :

ط  ها المسعل  الرابع : ط  ها ومن جتصز  ه  وأحصاح هل . من كرم  ه

 معىن ال عريض باخلط ة. والمسعل  الخامس :

ط ة أ يه. والمسعل  السادس : ط ة ا حمسان علل  ه   ه

 آنن العقو.  م السابع :

تعا،  كم النكا ، و قه عا ٌ  غال ٌة يف ال  صي ات: أنَّ أوح  $بوأ املونف 

 ما يُ وأ به كد ال  صيب  ص: )بيان حك ه(، ف ا حكم النكا  

، وحالة وجصب. $ر املونف هك  تعا، للنكا  حال ان: حالة اآ   اب 

َُ  الشه ةِ  ما وِفْعَُّه ُسنى ه، "وه فقاح:  َِ  من َأفض  ."الِعباداتِ  نََْف
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 وه " اهاا النكا  م  وجص  شهص    اعية  اليه حك ه: االآ   اب والُسُنية، قاح:
 ُسنى ه".

، وا كلار ا أتفرَّغ لع ا   اهلل  قه السنة قو تُيامحها آنٌن أ رم، يقصح: أحم
من النصافين، وال طصعَّات، والوال ، فهين النكا  املس  ب  قا أفضين أم 

 الع ا ات القا ر  وال فررغ لنفين الع ا   

َُ  الشه ةِ  ما "وِفْعَُّه قاح املونف: َِ  من َأفض  .الِعباداِت" نََْف

بعو  ن ُينها لكنو قه آالشه ِة":  "مابقة عنوحما مفهصم  قه الع ار  و ص: 
اهللالة اللاحمية الد هكر ا املونف و ة: حالة وجص  الشهص  و صف اليحما، يعا 
ليي فقط الشهص  مصجص  ، بين احمه خياف علل حمفسه اليحما، ف ا اهللكم فيه 

 حينئق  

صن يكصن حينئق  النكا  واج اا، يكبتََْرَِه":  زِنًا َيخا ُ  َمن عَّ ( َيِ بُ )"و
اجتنا  الزنا واجب، وما ال يتم ال اجب إال به فه  ُن النكا  واج اا؛ 

 .واجب

 .وأما فعله م  عوم الشهص  فإنَّ ال فررغ لنفين الع ا   أفضين منه
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ما  ة اأو اف املطلصبة يف اليوجة  ا ن  المسعل  الثاني  في هذا البا :
 املؤلف أشة يف  قا ال اب بال تيب اليما.

 ، عرف أحمه آنة، أرا  أن ي يوَّل ما  ة ا ن طالب العلم عرف حكم النكا 
 اأو اف املطلصبة يف اليوجة  هكر املونف كم  فة  آد  فات:

 أن ي يوَّل واحو ا، وُعلهم واحدٍة": هذه الصف  اُول : ِنكاحُ ( ُيَسن  )"و 
 منه: أنَّ ال عو 

 أفضين أو االق وار علل واحو  أو العيوبة  االق وار علل واحو  أفضين.

م حنن حمقصح: من حييت اأ ين، لكن قو يكصن زوال اللاحمية واج اا اها  و قا الكال
كن من لبتََْرَِه"،  زِنًا َيخا ُ  َمن عَّ ( َيِ بُ )"و كان ك ا قاح ق ين قليين:

حييت اأ ين: فإنَّ ا حمسان اها تيوَّل ثاحميةا محَّين حمفسه مسئصلية العوح ووجصب 
م؛ ، و ص فرض الق،سن العوح، وهم ه ق ين هل  كاحمد غي مش صلة هبقا الفرض

 فيْ ل ن: عدف الدخ ل في ذل  أول .

 اهاا  قه الوفة اأو،: أن ي يوَّل واحو ا.

  :" ٍيعا هات  ين  و ال .الثاني: "َديََِّنٍ "، "َديََِّن 

 :يعا غي قري ة  منه."َأجنبيىٍ ":   الثًا 

  :"يعا ليسد بلُيب.رابًعا: "ِبْكٍر 



2540 
 

  :"ا من أآر   تُعر،ف يعا ُعرهفالخامس: "َول ٍد د من  الح أمها وأآر ا أ ،
 بكلر  ا ماب، فهقا أيضاا  فٌة  امسة.

 : ليسد مصجص   يف حمسخة الشيخ، يف بعض النسخ وأ نه يف  السادس
 أكلر الُنسخ 

-لكن النسخة الد اع  و ا الشيخ القاآم أُفٍّ(،  )بال ناك زيا  :  -واهلل أعلم
 قه الييا  ، و ة حمسخٌة م قنة ك  ها تل يقليي فيها   -حفمثه اهلل تعا،

 ابن زي صن، وما  ص الوصاب اث ا ا أو حقفها  $املونف 

 )استحبا  نكاح المرأة التي ليس لها أٍف(، ط عاا  قه الع ار  مل يقكر ا أحٌو:
يعا كصن: من الوفات املس   ة يف اليوجة أن ال يكصن هلا أم،  قا القصح 

تعا،، ومل يقكره  $ ]اليا [صن يف اهللنابلة  احب احمفر  به من أ  اب امل 

، وال ]ال نقيهلل[، وال ]املقن [، وال ]املن هل[، وال يف ]ا قناي[غيه، ال يف 
 ، وال غي ا من ك ب املق ب.]الفروي[، وال ]ا حمواف[

ره من با  تتميم  ر بعض المشايي وهذا فيه ما فيه، لكن نَذ وقد َذ
 ان بالم، يعا عنوحما  ف )ول  د(قه الكل ة أ لها هكر بعضهم: أنَّ   الكالف:

ال ل د )القل حموصا علل اآ   ابه  ص:  ودود(، و)ول د(،ور ت يف اهللوييت: )
ك ب ف )ول د(، ف عضهم يقصح: أنَّ  قه تو َّفد،  ة أ لها: (-بالالف–
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بعضهم   قا هكرهأُفٍّ(،  )بال ا، ََّم  )بالف(  تو فد  )ول د بالٍف(الناآخ 
 كان فيه حممثر.  وان

 ما أ له يف املق ب 

ط قات [تعا، ك ا يف ك اب  $أنَّ ا مام أمحو  أصَّه في المذهب:

عبها: -البن أيب يعلل  ]اهللنابلة طبْات [ُنه طُِبا طبع  قريًبا مكت   عَّ َ 
ط قات [ففة  ،-ُبي يعَّ ، ال، ه  ليس ُبي يعَّ ، ه  البنه ]الحنابَّ 
 تعا، يف اليوال؛ $أنَّ رجالا شاور ا مام أمحو البن أيب يعلل: ) ]اهللنابلة

 $اول فلعين اهللهَّ (، -أن يتزوى  امرأًة ال أف لها- فنصحه أن يتزوى  بال أف

 تعا، بىن علل تل  الرواية.

شرحها وعلين هلا، ف شل  ]الروض[ومما يُ عو اح  اح ال و يف: أنَّ ال هصش يف 
 علل أ ا ع ارٌ    ي ة.

 وأَثر المت ن: ]المنته [و ]اُقناع[في المذهب عند  عم ًما المشه ر
 عوم هكر  قه الوفة ل ن اأو اف املس   ة، واهلل أعلم.

 مسألة النمثر ا، املخطصبة. المسعل  الثالث  في هذا البا :
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ر ا، تعا، عن مسألة النمث $ا ن ي كلم املونف َنَظُر وجهها مرارًا":  "وله

 مساحلين:املخطصبة، وهكر فيها أربعة 

o : ما حكم النمثر ا، املخطصبة  ا ن  قا الطالب قو عرف  المسعل  اُول
ر ا، فيأش مسألة: النمث ،فتْدىف لخطبتها  اأو اف املس   ة لليوجة

 املخطصبة.
 أوح مسألة يف النمثر ا، املخطصبة: حكم النمثر ا، املخطصبة، ما حك ه 

 يعا: وأصز له.له"  "و  ما معىنَنَظُر": "وله"  "ولهقاح املونف: 

خطصبة أنَّ النمثر ا، امل وهذا أحد الْ لين في المذهب:يعا أصز له، "وله": 
 جاحلٌي وليي مبس  ب.

ما وجه القصح بأحمه جاحلي وليي مبس  ب م  أحمه قو جال اأمر به يف بعض 
َها اْنظُرْ » اأحا ييت:  ما وجه القصح باالآ   اب ، «ِإلَيَْ

)أنى اُمر إذا ورد بعد   اعد في أص ل الفْه:ُن عندهم قاعدة من الْ
واهللمثر وارٌ  علل النمثر ا، اأجن ية،   ور  الحظر ف نه يدل عَّ  اُباح (، 

 .اأمر فن  له علل ا باحة

 أحمه ُيس  ب. والْ ل الثاني في المذهب:



2543 
 

  قه املسألة اأو، يف النمثر ا، املخطصبة حك ه.

o : ما  ص اهللو القل يُنمث،ر اليه   ين يق ور حوو  النمثر،  المسعل  الثاني
هل  علل وجهها، أو وجهها وكفيها، أو أكلر من هل ، وأقين  ماها قاح 

 املؤلف 
 .َخََّْ ٍة" بال َنَظُر وجهها ِمرارًا "وله

 ها(.غالًبا وجه َيْظَهرُ  ما َنَظرُ  )ولهويف اهلامش قاح يف النسخ اخلطية: 

 الًبا(،)وجهها(، )وما يظهر غ  بال فصل كل ةويفغالًبا(،  َيْظَهرُ  ما َنَظرُ  )وله
: ]املقن [يف  $قاح ابن قوامة املقوآة  (13:45ألف وجيم )واملل د من 

)له : ، وعنه)ي  ز لمن أراد خطب  امرأٍة النظر إل  وجهها من غير خَّ ٍة بها(
 النظر إل  ما يظهر غالًبا(.

 ا  لفد فهقه فاحلو . ]اليا [عهيب  قه فاحلو : أحما ما كند أعلم أنَّ حمسخ 

 رُ َيْظهَ  ما َنَظرُ  )ما يظهر غالًبا(. )ولهعلل  -واهلل أعلم-شر   ]الروض[
 غالًبا(.

 َيْظَهرُ  ما)   قاح:]الروض[يف َيْظَهُر(  )ماأم:  )وجهها(  ين قاح: َنَظُر( )وله
 غالًبا(.
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 فهقه النسخة  ة املشهصر  يف املط صعات.

نَّ النمثر ا، املخطصبة يكصن ا، ما يمثهر ط عاا  قا  ص املشهصر من املق ب: أ
أنَّ النمثر ا، املخطصبة يكصن ا،  هذا ه  المشه ر في المذهب:منها غال اا، 

 ما يمثهر غال اا، وقالصا: ملين: الصجه، والكفني، والقومني.

فهين ما هكروه  م هكروه بكاف ال ش يه كالصجه، واليوين، والقومني، فهين  قا 
 حوٌر أم ملاح 

  ص املع  و: أنَّ النمثر ا، ما يمثهر غال اا.و قا 

  هكروا أمللةا وقالصا: كصجهها ويويها، اهاا ما رأيكم يف شعر ا   ين أصز النمثر 
 اليه أو ال 

 مل يقكروا الشعر، لكنه مما يمثهر غال اا، فهين  قا حوٌر في ا يُمننمث،ر اليه 

د ة، وان كاحمو ص القل أيين اليه بعض مشاخينا ملين: الشيخ أمحو القعي 
 .-ط عاا يف حوو  الشري-الع ار  ى  لة أحمه ما يمثهر غال اا، وكيٌن  س ه 

تعا،  نا يف حمسخة  وها بالصجه، و ص قصٌح ل عض العل ال:  $اهاا املونف 

)أنَّ  قا خي ص بالصجه أو بالصجه والكفني(، لكن املع  و يف املق ب: أحمه ما 
 القومني.يمثهر غال اا، وهكروا الصجه واليوين و 



2545 
 

 )َ جٍه ورقبٍ  ويٍد وقدف(.: ]الروض[قاح يف 

حمعم  قه اأربعة  ة الد هكرو ا: الصجه، واليو، والرق ة، والقوم، ومل يقكروا 
 غي ا.

ا ن يف عا   الناو أنَّ الشعر ملالا مما يمثهر غال اا عنو ىارمها، ويف أثنال 
 ع لها، فهين  ص مما أصز النمثر اليه 

يين يوح علل أنَّ العم  يف هل  مبا يمثهر غال اا ال علل اهللور؛  م بنصا علل  ل
وذل  ُنهم استدل ا عَّ  ج از النظر إل  ما يظهر غالًبا قال ا: إنى النظر ال 

، فإها حممثر اليها ب ي عل ها ما القل آياه  وجهها يَّزف أن يك ن بعَّمها
قو و  يدل عَّ  ذل ،فْال ا: هذا وكفيها أم ما يمثهر غال اا  ما يمثهر غال اا؛ 

 ور  عن بعض الو ابة النمثر من غي علم املخطصبة.

 : ر ا حكم تكراره، اها حممثر اليها م المسعل  الثالث  في النظر إل  المخط ب
فهين له أن يُعاو  مر  أ رم ثاحمية ثاللة ح  يُقوهم أو حُيهن  يعا ما زاح 

 عنوه تر   فهين له أن ينمثر مر  أ رم أم ال 
 .وجهها ِمرارًا" َنَظرُ  "وله

اهاا أصز تكرار النمثر، لكن تكرار النمثر  قا له أمو و ص: ا اه القرار، "ِمرارًا": 
ن، ر  ا وأعه  ه وقرر أن يعقو عليها وأن ينك ها؛  يُمقنوهم أو حُينهه ال فاحمه آ،
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لكن اها  ار يف حمفسه شةل وترُ   وأرا  أن  ي  ز له أن ينظر بعد ذل ،
  نه ي  ز له تكرار النظر.فيقط  الش  باليقني؛ 

 : شرط النمثر ا، املخطصبة، ما  الرابا من مسائَ النظر إل  المخط ب
 شرطه 

 .َخََّْ ٍة" "بالقاح: 

 فهقا شرٌط مطلصٌب يف النمثر ا، املخطصبة: ال أصز له اخللص  هبا.َخََّْ ٍة":  "بال

 تعا، ا، الكالم علل من كرم  ط  ها ومن جتصز $  احم قين املونف 

  ط  ها:

: والناو عنوحما والنسال،  ناك امرأٌ  حيرم علي  أن  ط ها تورحياا  ف وأ أوالا
وتعريضاا، و ناك امرأ  حيرم علي  أن  ط ها تورحياا وأصز ل  ال عريض، و ناك 

من أصز  ط  ها تورحياا وتعريضاا، واأ ين  ص أل قسم من  قه اللالثة  
 ا وتعريضاا.اللاليت: القل  ص: أصز  ط  ها تورحيا 

فالقل حن ال أن حمعرفه  ص من ال جتصز  ط  ها ال تورحياا وال تعريضاا، ومن جتصز 
  ط  ها تعريضاا ال تورحياا،   حمعرف ما معىن ال عريض 

 : مبن كرم  ط  ها تورحياا ال تعريضاا:بدأ أواًل 
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نف اأوح: ال لو قا اوفاٍة":  من اْلُمْعَتدىةِ  بِخْطَب ِ  التصريحُ ( َيْحُرفُ )و"قاح: 
أصز لإلحمسان أن خيطب امرأ ا مع وَّ ا من وفا  تورحياا، لكن  ين أصز أن خيط ها 

 .تعريضاا أم ال أصز  أصز، وآيأش معنا ما معىن ال عريض، آيأش بعو قليين

التعريِض":  ونَ د الثاني ممن ي  ز خطبتها تعريًضا بغير تصريح: "واْلُمَبانَ ِ 
ة ليوجها: اما أن تكصن عن وفا  فيهصز  ط  ها تعريضاا ال اهاا عنوحما املفاُرق

تورحياا، أو ُم احمة يعا غي رجعية، فارقها يف اهلليا  طلقها ثالثاا، أو  العها، فإنَّ 
خ، النكا ، أو طلقها بعهصض، فإنَّ  قه اهللاالت كلها  اخلل  بي نصحمة، أو ُفسه

 .بينصحمة، وال حمش ط  نا ال ينصحمة الكمم

 .فال أصز ال عريضالتعريِض":  نَ "دو قاح: 

   احم قين ا، من تُ ا   ط  ها تورحياا وتعريضاا، من  ة   نفان أيضاا.

 ََرْجِعيىٍ ". الثالثِ  بدون أَبَاَنها ِلَمن "ويُباحان

 ما  ا  ال وريهلل، وال عريض."ويُباحان": 

 احمة، لكن 
ُ
ن ماهاا أصز ال وريهلل وأصز ال عريض، يف حق م،ن  يف حق امل

 اخلاطب  زوجها اأوح السابق القل أبا ا.
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قالد له: طلقا علل عهصض، فطلقها علل عشر   الف لاير، الطالل  نا طالقاٌ 
ه ، حنَّ اليها،  الص باحلن ليي ل-ك ا آيأش معنا يف "ك اب الطالل"-باحلن 

أن يُراجعها، ه ب لصالو ا بعو يصم يصمني و ة يف العو ، وقاح: أحما أريو أن 
ول ال ند، له حق أن ي يوجها بعقو  جويو ومهر  جويو،  ين أصز له أن أتي 

  خيط ها يف العو  أم ال  بالوريهلل  حمعم، أصز له ال وريهلل، وأصز له ال عريض
واملن  من  ط  ها ااا  ص هللقه، وأما  ص فله أن خيط ها، لكن ُنها معتدةه منه، 

 الثالِث". دونب أَبَاَنها ِلَمن احان"ويُب قا يف غي امل احمة باللالث؛ وهلقا قاح: 

أما من أبا ا بالطالل اللالث و ة ال ينصحمة الكمم فال أصز له ال وريهلل 
كاحها حت  ُنه يحرف عَّيه نخبط  ها، و ين أصز له ال عريض  أيضاا ال أصز؛ 

 .-إل  آخر الشروط-تنكح زوًجا غيره ويدخَ بها 

ط  ه  ا تورحياا وتعريضاا. قا الونف اللان و ص: من أصز  ه

أيضاا  ناك  نف   ر يف  قه املسألة و ة: الد أصز  ط  ها تورحياا 
 يىِته" "ََرْجعِ أو "ََرْجِعيىٍ " ما معىن "ََرْجِعيىٍ ":  وتعريضاا، من  ة  قاح:

يعا رجيٌن اها جاز له أن خيطب امرأته الد باحمد منه أال أصز له أن خيطب 
 احو  رجعية من حقه يراجعها !امرأته املطلقة طلقة و 



2549 
 

 ص يف اهللقيقة تس ي ها  ط ة  نا جتصرز، يعا لص ه ب أبيها وقاح: أحما أريو أن 
أراج  ال ند، له هل  أم ال  له هل ، ولكن الرجعية اها أرا  اليول أن ُأسكها 
ُأسكها عن طريق الرجعة ال حي ال ا،  ط ة، وال عقو حمكا ، وال توريهلل، وال 

يقصح: ارجتع ها و الص، وآيأش معنا يف "باب الرجعة"، لكن املونف تعريض، 
 ف ننا ال نستطيا أن نْ ل في الرجعي : ال ي  زهكره من باب ت  يم القس ة؛ 

 خطبتها.

  احم قين ا، الونف اللاليت و ص: من كرم  ط  ها تورحياا وتعريضاا، ال أصز ال 
 توريهلل وال تعريض، من  ة  

 َزْوِجها". غيرِ  عَّ  منها "وَيْحُرمانقاح: 

 و ا: ال وريهلل، وال عريض."وَيْحُرمان": 

ال أصز ال وريهلل وال ال عريض خبط ة الرجعية من غي زوجها،  قا معىن قصله: 
 له أن أما زوجها فإنَّ َزْوِجها":  غيرِ  "عَّ يعا من الرجعية، منها":  "وَيْحُرمان
 .يُراجعها

 توريهلل، وتعريض، ما معىن ال وريهلل  وما معىن  احم قين ا، مسألة، ا ن قلنا: 
 ال عريض 
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 ال وريهلل والهلل، يقصح: أحمه يريو أن ي يول فالحمة،  قا توريهلل.

وال عريض ما  ص  هكر له  صر ا يف اخلهط ة و صر ا يف ا جابة، ال عريض باخلط ة، 
" ِمْثَِّ ِ  في إني : "والتعريُض:وال عريض با جابة، فقاح  .َلَراغبه

":  ْثَِّ ِ مِ  في "إني يقصح: واهلل ان أ   أحم  امرأ   اهللة، أو يقصح َلَراغبه
لصالو ا: واهلل أ   أنَّ بن   امرأ   اهللة، وأحما أريو أن أتيول بامرأ  مللها يف 

 الوال  وال قصم، و ص يُعُرض خبهط  ها.

و ين من شرط ال عريض أن ال يفه ه الطرف ا  ر  شرط هل   ال ليي شرطاا 
 فيه.

 ماها تقصح  يُبه":"وُت ِ 

 ونحَ هما". عنَ ، يَُْرَغبُ  ما "وُتِ يُبه:

اها قاح: يريو أن ييول امرأ   اهللة، قالد: واهلل ملل  اها  طب ما يُمر، ، ما 
 يُمرنغ،ب عن .

 تعال  إل  المسعل  السادس  في البا ، وهي: $ م انتَْ المصن  

 اخلط ة علل اخلط ة.
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الة كرمي  وحالة جصاز، بوأ أوالا  الة  ط ة ا حمسان علل  ط ة غيه هلا ح
 ال  رمي، فقكر هلا شرطني، ما  ا الشرطان 

 ا جابة، يعا رجيٌن  طب وُأجيب.  قا الشرط اأوح.  الشرط اُول:

 أن يكصن اخلاطب مسل اا. الشرط الثاني:

 غيرُ  أجاَبتْ  أو ُمْ بَََرةٍ  َوِلي   َأجا َ  "ف نيف بيان الشرط اأوح:  $قاح 

 ِلُمسٍَّم". ُمْ بَََرةِ الْ 

 ا جابة ممن تكصن 

املرأ  عنوحما آيأش معنا بعو قليين يف شروط النكا : أنَّ املرأ  اما أن تكصن جُمنم، ، 
ها عَّ  التي ي  ز ل لِّيها أن ُي بر أو غي جُمم ، ما معىن جمم   اجملم   ة: 

  .-عَّ  الزوا -النكاح 

صل آيأش معنا الو ي ، وال كر، اها كان الو -فإها كاحمد جمم ا ممن أصز لصليها 
فإها  طب الرجين امرأ ا فقاح له الصل: وافقنا، و ة مل  -أباا أصز له اج ار ا

 ة.تصافق، العم   نا أ ا جمم  العم  مبصافقة من  الصل، فإ ا تع م اجابةا   ي 

ا مس  يين، لد: أبوا وأما اها كاحمد غي جمم  والصل وافق قاح: مصافقني، ال ند قا
 ي  َولِ  َأجا َ  "ف نفهين  قه اجابة أو ال  ليسد اجابةا؛ وهلقا قاح ا جابة: 
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ك ا - ليها  ُنها أحَ بنفسها من و بنفسها اْلُمْ بَََرِة" غيرُ  أجاَبتْ  أو ُمْ بَََرةٍ 
 .-آيأش معنا

 بُتها".طخِ  غيرِه عَّ  "ِلُمسٍَّم َحُرفَ الشرط اللان: أن يكصن مسل اا؛ وهلقا قاح: 

فإها حوين  قان الشرطان: بأن  طب ا حمسان امرأ ا، وُأجيب ا، هل ، وكان 
 اخلاطب مسل اا، فال أصز لل سلم أن خيطب علل  ط ة أ يه.

 عنوحما حالة جصاز اخلط ة علل اخلط ة و ة ثالثة أحصاح:

 جاَز". الحالُ  ُجِهَّت أو ُأِذَن، رُدى، أو "وإنقاح املونف: 

 ا جابة  رل باش اط ا جابة  صرتان: ملا قلنا: يش ط 

ا ما تُيوَّل، فهين أصز ل يه أن ي قوَّم   الص رة اُول : الر  والرفض، قالصا: أبوا
 ليي  ناك مشكلة،  قه ليسد من  ط ة ا حمسان علل  ط ة أ يه امل نصعة.

أن ُأهين اهللاح،  طب الرجين وال ر وا  م وال حمورل  ين  الص رة الثاني :
له ما وافقصا له، ف قوَّم شخٌص غيه خلط  ها، أصز أم ال  قاح املونف: وافقصا 

 جاَز". الحالُ  ُجِهَّت "أوأصز، و ص قصله: 

: ا هن، املن  من  ط ة الرجين علل  ط ة أ يه  ص هللق اهلل الحال  الثالث  وهي
  أو هللق اخلاطب  هللق اخلاطب، فق ب واآ أهحمه وقاح: واهلل يا فالن ترم
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 -اهلل يهوي -ان ومن الوه ر وأحما أرغب فيها، لكا تأ رت وأحمد من اليم
  ط  ها ق لة، فهين تأهن ل  قاح:  هن ل ، أصز أم ال  ااصاب: حمعم أصز.

وا ن  -اهلل و هلل رب العاملني-  احم قين املونف ا ن بعو أن احم هل من اخلط ة 
أو -احمية و آنةا زمتعا، للعق $حمأش ا،: املهلنك،ة أو العقو، فقكر املونف 

 وآنة مكاحمية، ما  ة  -آنن زماحمية

دُ ( ُيَسن  )"و ْْ ة، اهاا ُيسن العقو أن يكصن يصم اا عمساً ":  اْلُ ُمَع ِ  ي فَ  الَع
قال ا: ُنها ساع ه تُرج  فيها إجاب  وأن يكصن مسالا يف   ر النهار؛ 

ك ا(،  ا وعلي، فإها عقو؛ الناو ي اركصن، ويوعصن له: )بارك اهلل لكالدع ات
 . جابة الوعال -ان شال اهلل-ف كصن ىالا  جابة الوعال، أو ممثنةا 

، سع ٍد"م ابنِ  بُخْطَب ِ أن تكصن:"وهناك سن ه لفظي  في عْد النكاح وهي: 
 وه، " و ة: )انَّ اهلل و هلل، حن-رلة اهلل تعا، عنه-مسع ٍد  ابنِ  "بُخْطَب ِ 

 شهصر .وحمس عينه..( ا،   ر  ط ة اهللاجة امل

(تعا، ا،:  $  احم قين املونف  ٍَ كا  ، هكر فيه: أركان النكا ، فالن)فص

ال يُ وصَّر وجص ه اال هبقه اأركان، ما  ة  قه اأركان   -أيها ا  ص  الكرام-
  قا الفوين ي كلم فيه عن الركن اأوح، ما  ة  قه اأركان 
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َه )  (فص

انُه َْب ُل، واُي اُ ، ،اْلَمَ اِناِ  من الخاليانِ  الزوجانِ : وأَر  ِممىنْ  َيِصح   وال وال
 أو النكاحَ  ذاه وقَِبَّْتُ  أَْنَكْحُت، أو َزوىْجتُ : لفظِ  بغيرِ  الَعربيى َ  ُيْحِسنُ 
َفاهُ  َعَّ ُمهماتََ  يََََّْزْمه لم َجِهََّهما وَمن قَِبَُّْت، أو تَََزوىْجتُ  أو تَََزوىْجُتها  وََ
َِّ  الخاص   معناهما َْ  ف ن لساٍن، بك َْب لُ  دىفَ تََ  عن تََعخىرَ  وإن َيِصحى، لم ال
طَُعه، بما يَتشاَغاَل  ولم اْلَمْ َِّسِ  في دافَ  ما َصحى  اُي ا ِ  ْْ ََّه تَََفرىقَا إنو  يََ  قََبَْ

 ََ  .َبَط

َه  انُ ")فص  ". لُ ب، واُي اُ ، والَْ اِ انِ  َ مَ من الْ  الخاليانِ  ه: الزوجانِ (: وأَر

، ووجص  زوجة، اهاا عنوحما النكا  أو ال يويىل ال أ كن أن يق  اال بصجص  زول 
 ، واال ال أكن،  ين أكن زوال-و ص ا أاب والق صح-ووجص  زوجية أو تيويىل 

بيول بوون زوجة  ما أكن. زوجة بوون زول  ما أكن. رجين وامرأ  بوون عقو 
ان النكاح الثال  : زوال  ال أكن؛  اليوجان، وا أاب، فَّهذا هذه أَر

 .والق صح

ُ رَّمات م": اِ انِ  َ مَ من الْ  الخاليانِ  "الزوجانِ  ه:قصل
ن آيأش معنا باٌب يف امل

النسال  قه  ة مصاحم    ة النكا ، فال أصز لإلحمسان أن ي يوَّل امرأ ا ُىرَّمةا 
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ُ رَّمات من النسال"،  قا معىن قصله:
 عليه ممن يأش هكرُ نَّ يف "باب امل

 .ليي بينه ا ىرميةيعا ": اِ انِ  َ مَ من الْ  "الخاليانِ 

وه : الَّفظ الحاصَ ِمن َمن  ِمن الزو  أف من ال لي  "واُي اُ ":  قاح:
 من ال لي.

َه من الزو .": ب لُ "والَْ   حاص

 :   احم قين املونف ا، بيان الركن اأوح، و ص: ركن ا أاب والق صح، ف نيَّ أوالا
 بو أن يُعقو لل ة الد الل ة ا أاب والق صح،   ترتيب ا أاب والق صح، ف ا ا

 هبا النكا    ين ال بو من الل ة العربية أو ال 

حمقصح: عنوحما حالة ُيش ط فيها الل ة العربية، وحالٌة يوهلل فيها النكا  ب ي 
 العربية.

  َ ربيى العَ  نُ سِ حْ يُ  نْ مى مِ  ح  صِ "وال يَ قاح:  الحال  اُول  التي يشترط بالعربي :
ن العربية ال أصز له أن يعقو النكا  اال بالل ة العرباهاا من حيُ ": لفظِ  بغيرِ   ية.سه

: العقص  هكرحما لكم يف أوح "ك اب ال ي ": -أيها ا  ص  الكرام-وباملناآ ة  نا 
أنَّ العقص  منها ما يق  بالقصح وبالفعين فيق  بكين قصح   اح  عليه ويق  بالفعين  
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ين،   لكنه ال يق  بالفعكاملعاطا ، ومنها ما يق  بكين قصح  يوح علل املقوص 
 ومنها ما يش ط فيه لفٌظ معني و ص النكا .

فالنكا  ليي م ناه علل ترالة اأطراف، أحمه  ص رالة، و ة رالية، ال،  قا 
شرٌط من شروطه، لكن ال يكفة  قا الشرط، بين ال بو من ا تيان بالوي ة 

 الشرعية يف   ة ال يويىل، و ة الد آيقكر ا املؤلف يف قصله.

 هاا عنوحما بالعربية ا أاب ما  ص  والق صح ما  ص ا

اهاا  قان لفمثان يُعقو هب ا النكا : ": تُ حْ كَ نْ أو أَ  تُ جْ وى زَ  لفظِ  "بغيرِ 
 ".تُ حْ كَ نْ ، وأَ تُ جْ وى "زَ 

يقصح: زوَّج   ابند، أو زوَّج   مصلُي،د، أو يقصح: أحمك    بند، أو أ د، ا، 
   ره.

كم  جصَّزت، ، أو ح  مل يقين: جصَّزُت  بين قاح: فإن قاح: جصَّزُت  ما رأي
جصَّزنت، ، جصَّزنت،  ما معنا ا  جعل   جت از من مرحلة العيوبية ا، مرحلة اليوال، 

عَّيهم -ابَّ  ولهذا الحنوليي زوَّج   يف الل ة العربية ال يطلق علل ال يويىل؛ 
 ين يف أن اأ " تُ حْ كَ نْ أو أَ  تُ جْ وى "زَ يشترط ن هنا هذا الَّفظ:  -رحم  اهلل

لعلم ، وط عاا بعض أ ين افال ُتستباح إال بَّفظ الشرعاأبضاي ال  رمي؛ 
 ر َّص، لكن املق ب  قا.
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 ا ن  قه أربعة ألفاه للق صح:": هذا النكاحَ  تُ َّْ بِ "وقَ 

 ".هذا النكاحَ  تُ َّْ بِ اُول: "وقَ 

 ها".تُ جْ وى زَ الثاني: "أو تََ 

 ".تُ جْ وى زَ الثال : "أو تََ 

 ".تُ َّْ بِ و قَ الرابا: "أ

كين  قه، فإها قاح: زوَّج  ، قاح: ق لد  قا النكا ، أو ق لد  قا اليوال، أو 
ُ ها، أو تيوجد، أو ق، هلند، فإحمه يوهلل النكا .  تيوَّجن

 قه اهللالة اأو، القل يعرف الل ة العربية، ف ا حكم ااا ين بالعربية  ما 
 حك ه 

ية،  ين حمقصح رجين مسلم ال حُيسن العرب: هما"مُ َّ  عَ ه تََ مْ زَ َّْ هما لم يََ ََّ هِ ن جَ "ومَ 
 ال، يوهلل له النكا ، اها مل حمقصح: ما يوهلل ل  النكا  ح  ت علم العربية 

ن العربية  هلل حمكاحه.  حُينسه

 بأل لفظ  
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َِّ  معناهما الخاص   اهُ فَ "وََ  قاح:  اهُ فَ وََ " اهاا ال يليمه تعل ها، ":لسانٍ  بك
َِّ  معناهما الخاص   يىل ما معىن ال يو "  "معناهما الخاص  ما معىن ": لسانٍ  بك

 با ملييل  

 .Je t'ai donné  اها أرا  أن يقصح: و     أو أعطي   ماها يقصح

، فهقا   Le marriage :اها قاح ترمج ها بالل ة الفرحمسية، ترمجة زوج   ملالا
معناهما  اهُ فَ "وََ لفٌظ يقابين لفظ ال يويىل أو ا حمكا ،  ص معىن قصح املونف: 

وال يكفيه املعىن العام ،كأحمه يقصح: واهلل أعطي   بند، أو  ق بند، "، ص  الخا
 .أو تس ا ين بند، وترمج ها عنو الشيخ

  احم قين بعو هل  ا، قضية مه ة يف عقو النكا    لف  نا عن ال ي ، و ة: 
ال تيب بني ا أاب والق صح،  ين ُيش ط ال تيب أم ممكن ي قوم الق صح علل 

 ب ا أا

آ ق معنا يف "ك اب ال ي " أحمه أصز أم ال أصز يف ال ي   أحمه أصز، ق له وبعوه 
 م ا ياا.

ففة ال ي  أصز، لص قاح: بع   السيار ، قاح: ق هلد. لص قاح: بعا السيار ، 
قاح: بع  ، يوهلل أم ال يوهلل  يوهلل، فال بأو من تقوم ا أاب علل الق صح 

 يف ال ي .
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هل ، وال بو من تقومي ا أاب، بأن يقصح الصل: أما النكا  فال يوهلل 
زوَّج  ، فلص جال اخلاطب وقاح: زُوجا بن  ، قاح: زوَّج  ، ورا  كين واحو 

ال بد يْ ل: زوىجت ، يْ ل بعد ذل : علل بي ه ما رأيكم  يكفة  ال؛ 
ف ن "قَِبَّت  ولهذا قال المصن  في مسعل  ترتيب اُي ا  والْب ل قال: 

 ".حى صِ لم يَ  ب لُ الَْ  فَ دى َْ تََ 

تقومي الق صح، يقصح: زوَّجا، أو أق ين اليوال من بن  ، قاح: ": حى صِ "لم يَ 
  الص زوَّج  ، ال يوهلل.

ح واها تأ ر الق ص ": عن اُي ا ِ  رَ خى عَ "وإن تَ  واها تأ ر  ين اها تأ ر أيئ 
 عن ا أاب هلا حال ان:

 اهللالة اأو،: الو ة، بشرطني، ما  ا 

   بشرطني:يوهلل هله": عُ طَ ْْ  بما يََ اَل تشاغَ ولم يَ  سِ َِّ  ْ مَ في الْ  ما دافَ  حى "صَ 

بقاؤ ا يف اجمللي، لص قاح: زوَّج   ابند، فقاح: اهلل أيي   الشرط اُول:
ا قاح: أحمد أمي قلد ل كقا؛  عنا ف ي، ورج  ا، بي ه، فل ا رج  جاله غوا

الصل  ، ال بو أن يُعيوم َّسالنْطاع ال، يكفة  قا  ال يكفة؛ أق ل : قبَّت
 .أكن غيَّ رأيه (،32:52)ال يويىل، أكن راحد عليه 
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 أن ال ي شاغال، بقيا يف اجمللي قاح: زوَّج   بند، قاح: اهلل  م الشرط الثاني:
أيي   ي، وأحمد رجيٌن  احل، وأحما  عد فالن يقكرك باخلي، ح  يقصح: أحمه 

ا كقا، وآافر مع ، وبوأ يقكر قوة ال اش م من عنوك آيار  مر ، كان حمصعه
عالقة هلا بال يويىل، تشاغال مبا يقطعه و اروا ي كل صن يف السيارات، وبعو 

هل  قالصا: بنالا علل ما آ ق فقو ق، هلند، بعو حموف آاعة، ما رأيكم  أيئ  
  ُن تالحظ ن تشتت ا في أم ر التزويجال يوهلل، ال بو أن يعو الصل ال يويىل؛ 

وليسد ملين اأمصاح، اأ ين يف اأمصاح اها اُبضاع التحريم،  اُصَ في
بُقهلد عن رلا وعن تراض  فإن  قا جاحلي، أما النكا  فال أصز؛ ولقا قاح 

 ".ََ طَ ه بَ ََّ بَْ ا قََ قَ رى فَ : "وإن تََ املونف يف اهللالة اللاحمية الد ال يوهلل قاح

 ي ه   رج  ا، ه ب الرجين ل ملين ما هكرحما ق ين قليين:": ََ طَ ه بَ ََّ بَْ ا قََ قَ رى فَ "وإن تََ 
 ُنهما تفرقا قبَ الْب ل.الصل، فهقا ال يوهلل ال يويىل؛ 

 تعا، ا، فوين  هكر فيه شروط النكا . $  احم قين املونف 

  ناك فرل بني اأركان والشروط، عنوحما أركان النكا  وعنوحما الشروط:

، لكن تأش الشروط يف النكا  شرطني خارج ه عن حْيْ  الشي ،الشروط: 
عنوحما اأركان، العقو ال أكن أن يصجو حمكاٌ  اال بيول، وزوجة، و ي ة، 

 وتيويىل.
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ت كب حقيقة اليوال من  قا: عقو اليوجية بني اليوجني،  قا  ص عقو النكا ، 
خبالف الصل فإحمه ليي جيلاا من حقيقة النكا ، ولكنه شرٌط أجين    ه؛ 

ر شروط النكاح، : بش ولهذا َذ رط ال عيني، طيب ما  ة الشروط وبوأ أوالا
 امجاالا 

 .تعيني اليوجني 

 .ورلا ا 

 .والصل 

 .والشا وان 

  و ناك  امي آيقكره ىين  الف و ص: مسألة الكفال ، والقل مشل عليه
 .-وآيأش- احب املنت: أحمه ليي شرطاا لو ة النكا  
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 بوأ أوالا بشرط: ال عيني، فقاح:

َه )  (فص

  :ُشروطه  وله

 َوَصَفها أو هاَسمىا أو الزوج ِ  إل  الَ ِلي   َأشارَ  ف ن الزوجيِن، عيينُ تَ  :(أَحُدها)
 حى.ص أَثرَ  ال واحدةه  وله بِْنِتي َزوىْجُت : قالَ  أو به، تَََتَميَىزُ  بما

َه )" وين  كيف ال عيني كيف حيالزوجيِن":  َتعيينُ ( أَحُدها: )ُشروطه  وله (فص
 حيوين ال عيني 

اح: جال ، حمعطيكم مل-تعيني اليوجني-ل عيني أرب  طرل ل $هكر املونف 

اثنني من طالب ااامعة ا، رجين  عنوه جم صعة بنات ما شال اهلل، قاال: حنن 
طالب علم، وجئنا حمريو أن خنطب من بنات ، قاح: زوَّج   احوم بناش 

ن هنا لم يََُعيى أحوك ا، قاال: ق، هلنا، ما رأيكم يوهلل أم ال يوهلل  ال يوهلل؛ 
 يََُعيىن الزوج . الزو  ولم

 لص قاح: زوَّجد بند  نو أحوك ا،  نا عُيند اليوجة ومل يُمع،نيَّ اليول.

 بد اللص قاح: زوج   أحمد يا ابرا يم من احوم بناش، يوهلل أم ال  ال يوهلل؛ 
واحو ىو  ابرا يم، أو زيو، أو  أن يْ ل: زوىجت ، ويخاطب هذا الخاطب،
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–وج   يا  ليين من  نو، فيقصح: ق لد ع رو، أو بكر، أو  ليين، فيقصح: ز 
 .-ملالا 

  قا بالنس ة ل عيني اليوجني.

نه ُهكر املونف أرب  طراحلق حيوين هبا ال عيني، و ص هكر  نا: تعيني اليوجة؛ 
، أما اثنني يأتصن وخيط صن مر  واحو  فهقا قليين، ه  الذي يكثر فيه اُشكال

ر لكن شخص عنوه عو  بنات  قا مصجص ؛   عدة طرق:فَّذل  َذ

 ا شار ، يقصح: زوَّج    قه الدالزوجِ ":  إل  الَ ِلي   َأشارَ  "ف نأوهلا: قاح: 
جالسة يف الكرآة الفالن،  الص  قه زوَّجُ كها، حوين ال عيني أم ال  

 حوين. 

 . نو، زوَّج    نو، أو آعا ، ا،   رهَسمىاها":  الثاني: "أو

لكن الص ف  ين أل و ف يكفة  : َوَصَفها" َوَصَفها"، "أو الثال : "أو
 ناك و ف ت  يي به وو ف ال ت  يي به، عنوه مخي بنات قويات ومخي 

نه ال ُطصيالت، قاح: زوَّج   بند القوي ، ما رأيكم  يكفة  ال يكفة؛ 
به"،  َتَميَىزُ تََ  بما َوَصَفها "أو ولهذا اشترط المصن  لَّ ص  قال:؛ تتميز به

 -ما شال اهلل-ا زوَّج   بند القوي  أو الطصيلة وعنوه أم به": تَََتَميَىزُ  "بما
 .مخي بنات قويات ومخي طصيالت ال ما يوهلل
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صح: زوَّج   أن يقبِْنِتي":  َزوىْجُت  قاَل: الرابا مما يحصَ به التمييز: "أو
بند ويسكد، يوهلل  ان كان ما عنوه اال بند واحو  فقو تعيَّند، فإها ما 

ليس له ال بنت واحدة  فْد وهلل أم ال   يوهلل؛ عنوه اال بند واحو  ي
 صحى". رَ أَث ال واحدةه  بِْنِتي وله َزوىْجُت  قاَل: "أو تعيىنت  ولهذا قال:

 .صحى" أَثرَ  "ال ولهذا قال:فإها كان عنوه أكلر من واحو   ال يوهلل هل ؛ 

الفوين القل بعوه تكلم فيه املؤلف عن: الرلا، من شرط النكا : الرلا بني 
يوجني، فقكر املونف أحصاح اش اطه وأحصاح عوم اش اطه، يف بعض ال

اأحصاح يوهلل ال يويىل من غي رلا من اليول، ويف بعض اأحصاح يوهلل ال يويىل 
 من غي رلا من اليوجة، لكن اأ ين  ص: اش اط الرلا.
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 فقاح املونف:

َه )  (فص

 ُمَكَّىَف ً  ول  ِبْكرَ وال والصغيرَ  والم ن ن َ  اْلَمْعُت هَ  البالغَ  إال ِرضاهما، :(الثاني)
 ما َالسيِّدِ  ذنِهمإ بغيرِ  يََُزوُِّجهم النكاحِ  في وَوِصيىهُ  اُ َ  ف نى  الثيَِّب  ال

 صغيًرا وال ساٍ تِ  دونَ  َصغيرةً  اُوليا ِ  باِقي يََُزوِّ ُ  وال. الصغيرِ  وعبِده إمائِه
َُ  الِبْكرِ  ماتُ صُ  وه  ب ْذنِهما، إال تساٍ  بنتَ  وال عاقَّ ً  َبيرةً  وال  ونُْط

 .الثَىيِّبِ 

َه(:   .من ماها  من شروط النكا  : ِرضاهما": )الثاني((الثاني))فص

ن ُ )رضاهما في ال مَّ ( فنقصح:  )في ال مَّ (،حمقصح بعو ا "ِرضاهما": 
َ الص ر، ال، في بعض الص ر ينتفي هذا  شرط الرضا ليس مشترطًا فيَ 

ر المصن    أحكاف اُوليا .تعال   $الشرط  ولهذا َذ

ذه الحال  هاأوليال خي لفصن: عنوحما اها كان الصل  ص اأب وو يه يف النكا ، 
 اُول :

يُوجصا هلم أن ي -اأب أو و يه يف النكا -اأب أو و يه يف النكا ، فهؤالل 
 ب ي ا هن يف أرب  حاالت، ما  ة 
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قين وحي ال ا، ٌن غي عايعا غي عاقين، يعا أٌب له اب اْلَمْعُت َه": "البالغَ  .0
 فلم يشاوره، يشاوره من جمنصحمه و ص مع صه !فزوىجه بغير رضاه، النكا ؛ 

 .ال، فيوَّجه ب ي رلاه، يوهلل أم ال  يوهلل

ط عاا حنن حم كلم عن ا ن كين الكالم  قا االآ لنال يف اأب أو و يه يف 
و أو الصالية عن النكا  فقط، اها كاحمد الصالية عنو ااو، أو الصالية عنو اأخ،

 حنن حم كلم عن اأب أو و يه يف النكا . العم، ال، له حكٌم   ر،

 اْلَمْعُت َه". "البالغَ  اهاا

ا مييٌن اجملنصحمة تيوَّل ! اجملنصحمة قو يكصن هلالثاني: "والم ن نَ ": "الم ن نَ "،  .2
 .فيزوِّجها أب هاا، الرجاح وهلا شهص ؛ 

صلُي ه أب أنَّ تورف الصل مل الحم  اه هلا، و ة:و نا احم  هصا ا، قاعو  ال بو من ا
وجصباا أن يكصن ملول  ها، وال أصز أن ي خقه ملول ة حمفسه؛ وهلقا  احل اا 

 املرل يقصح: ]حممثم القصاعو[ال خيي اها كان لل ي فإحمه  يي مول ة، قاح يف 

َََََََََََارَ  َََََََََََن واخت َََََََََََرَ  م َََََََََََا ُخيَِّ  م
 اشََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََتهاهُ 

  

 عَََََََََََََََداهُ  لمَََََََََََََََن إن وباجتهَََََََََََََََادٍ 
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ن ي ورَّف ل يه فإحمه ال بو أن أ هو يف ا ابة وا  يار اأ لهلل، و قه ف ن كا
 ،]القصاعو واأ صح ااامعة[قاعو  هكر ا الشيخ ع و الرمحن السعول يف 

 تعا،. ويقكر ا اأ  اب 

ف ين ا حمقصح: أصز ييُول اجملنصحمة، أو املع صه، أو ح  ما آيأش بعو قليين يف 
اال حييت كان  ص اأ لهلل هلا، و ين يكصن اأ لهلل ال كر، فإحمه ال أصز هل  

ممكن أم غي ممكن  بعض الناو يقصح: كيف يكصن اأ لهلل ! حمعم، يكصن هلا 
 ، اها تُركد  كقا من غي تيويىل قو تضر-حمسأح اهلل العافية-مييٌن ا، الرجاح 

 حمفسها وتضر غي ا.

 َر".يالثال  ممن ي  ز لل  أو وصيه في النكاح أن يزوِّجه: "والصغ .3
صز لءب أو فإحمه أ، يعا غي ال الغ، "الصغيَر": و ص غي ال الغ"الصغيَر": 

ُيه يف النكا  أن ييُول الو ي ب ي اهحمه هكراا كان أو أحملل.  و ه

الو ي  نا يعا الو ي أو الو ي ، و قا علل ا طالل؛ أن كلي من الناو 
 ، و قا جناية علل الطفصلة.يأش ويشُصش يقصح ل : يا أ ة زوال القا رات

حنن حمقصح ما قلناه ق ين قليين: ال أصز للصل  اح  من اأحصاح أن يُمقنوهم علل 
 تيويىل مصلُي ه يف حالة  اليوال لرٌر هبا، وااا يُمقنوهم عليه حييت كان  الحاا هلا.
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و ين ي وصَّر أن يكصن تيويىل الو ي  بند ع ر ا آد آنصات وال آ   آنصات 
 أن يكصن مول ةا هلا أم ال ي وصَّر  ي وصَّر كيف ي وصر  ين ي وصر 

 قا رجين ملالا علل آ يين امللاح حمعطة لكم: ملاح رجين بلغ من الكم ع يا، أو 
قاح له اأط ال: أحم  مريض ليي  ناك أمين يف الشفال، وله بند ما عنو ا 
ل لو، ا ا ص ، وأع امها يف بلو  بعيو؛ ال يس طيعصن اهللضصر وال الو صح ا،  قه

-اها مات تركها وحيو ا فريو ، مسكينة تضي  يف  قه الوحميا، فهال واحو غا 
، مليصحمي، و احل، وتقة، وفيه كين اأو اف الطي ة، فيوَّجه بن ه؛ -ما شال اهلل

 ييت يربُيها، ويق ب هبا ا، املورآة، وت علم، فإها بلغ آن النكا   ار أكن 
ا و ة   ي ، فهين  قا يف مول  ها أم وطؤ ا فإحمه يو ين هبا، ما يو ين هب

 ليي يف مول  ها 

بين رمبا يف بعض الوصر ت عني مول  ها، حمعم، ليي  قا  ص ال الب، لكن  ين 
لكصحمه ليي  ص ال الب حمقصح: انَّ  قا ال أصز ! ال، وقو  ح القر ن علل جصاز 

 تيويىل الو ي ، لكن حنن قلنا لكم: الصل ال ي ورف اال مبول ة.

بعض الناو يأش ا، أشيال مقكصر  يف ك ب الفقه فيق ط  منها شيئاا،   ا ن 
يأش ويقصح: الفقهال يقصلصن ويقصلصن، طيب أين أحمد عن كالم الفقهال عن أنَّ 
الصل ال أصز له أن ييُول اال الُكفل، وأحمه ان منعها الكفل وكالمهم يف  قا ! 

 ه وحيرم عليه أن ي ورف االوكالمهم يف أنَّ من تورَّف ل يه ال أصز ل
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لل ول ة ! ليسد املسألة اها أجيحماه معنا ا باٌب مف ص  و  يهلل يف كين 
 الوصر.

علل كين حاح،  قا املقوص : أحمه يوهلل تيويىل الو ي ، وقو  حَّ القر ن علل 
  قا يف أل  ية 

ُعن ،وَّات قاح: اهلل 
ائِكُمْ مَحِيضِ مِن نِّسَ}وَالالَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْ ملا هكر العهو،  وهكر امل

من  ة الد مل كض  ، [2إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَالَثَةُ أَشْهُرٍ وَالالَّئِي لَمْ يَحِضْنَ{]الطالق/

 .الو ي 

 م انتَْ إل  الرابا ممن ي  ز لل  أو وصيه في النكاح أن يزوِّجها  .4
 :ين  الف بني العل الحمعم  قه مسألة ىُمَكَّىَفً ":  ول  وهي: "والِبْكرَ 

 ين أصز لءب أو و ُيه يف النكا  أن ييُول ال كر  ون أن يس أه ا أم ال أصز 
 له هل    ين أصز أن ييُوجها ب ي رلا ا أو ال أصز 

ما قرره المصن    فْال المصن :جصاز هل ؛  تعال : $المذهبَ 

ب فقط وو يه يف فإحمه أصز لءيعا ح  لص كاحمد ك ي ا ُمَكَّىَفً ":  ول  "والِبْكرَ 
َ  بِنََْفسِ » ُن البكر جا  في الحدي :النكا  تيوأها؛  َها ِمْن الثَىيُِّب َأَح
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(، ما  ص  قه مسألة عنو م تس ل: )مفهصم ال قسيم، «َولِيََِّها، َواْلِبْكُر ُتْسَتْعَمرُ 
 )مفهصم ال قسيم( 

لم يف م الفقهال وي كحمريو واحو من القين يع لصن علل  قه املساحلين وي َّهه 
 الفقهال يشر  لنا معىن مفهصم ال قسيم! ما يعرفصن  قه اأشيال!

 أحد مفاهيم المخالف .: -أيها ا  ص  الكرام-مفهصم ال قسيم 

 وال صَََََََََََََََََََََََ ِ  لَّشَََََََََََََََََََََََرطِ 
 عَََََََََََََََََََََََََََََََدد وقسَََََََََََََََََََََََََََََََم ٍ 

  

ْعَتَمَََََََََََََد ولَََََََََََََْبٍ  وغايَََََََََََََ ٍ   فَّتَُ

   

 (.49:22)فهص أحو أحمصاي مفهصم 

َ  بِ »فل ا قاح:  ما فاحلو  قصله: ، «نََْفِسَها ِمْن َولِيََِّها، َواْلِبْكُر ُتْسَتْعَمرُ الثَىيُِّب َأَح
َ  بِنََْفِسَها» ا أحق اها مل تكن ال كر خبالف هل   أنَّ ال كر وليه «الثَىيُِّب َأَح

 هبا من حمفسها.

و قا حمعيو وحمييو، وحمقصح: ال أصز هل  اال حييت كان مول ةا هلا، بين أزيوكم 
ص : أنَّ اهللنابلة يقصلصن: انَّ اهللق هلا يف ال عيني ال له، ح  لأيضاا أمراا   راا و ص

أرا  ييُوجها، قاح: اال تن يوجنيَّ، فخط ها زيو وع رو، و ا أكفال،  ط ها  
كفثن، قاح: ال أحما أريو زيو، قاح: ال أريو أن أزُوج  بع رو، ما رأيكم  أصز 

 ييُوجها بع رو أم أب أن ييُوجها بييو 
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 .أب أن ييُوجها بييو، وقو حمص اهللنابلة علل  قا ال  ا :

فاخليار يف ال عيني هلا، حمعم له اج ار ا علل أ ين النكا ، أما احمه  ط ها ُكفثن 
فيهم ا علل أحو ا  ون ا  ر ليي له هل ، و قه مصجص   ومقكصر  يف 

 ويف غيه. ]ا قناي[

 ما حكم  قه اأ ناف 

َما اه ا؛  الليب ال أصز تيوأها ب يوَوِصيىُه":  اُ َ  ف نى  الثيَِّب  "ال قاح:
 جا  في الحدي .

 إذِنهم". بغيرِ  يََُزوَِّجهم النكاحِ  وَوِصيىُه في اُ َ  "ف نى 

 ناك  يعا ييُوجا م اأب وو يه يف النكا ، ليييََُزوَِّجاِنهم": " أو"يََُزوَِّجهم" 
ي أن ييُول من آ ق هكر م ب فيهصز له  إذِنهم": بغيرِ  "يََُزوَِّجهممشكلة، 

اه م، و قا  اٌص باأب أو و يه يف النكا ، و قا  ص املق ب، وبعض ما 
ُ هَّين أمحو بن حن ين 

هُكر فيه  الف، وحنن  نا ااا حمشر  مق ب ا مام امل
 تعا،، وليي من عا تنا أن حمُقارن املقا ب وحمقكر اأقصاح. $

 املق ب أم  الف املق ب والراجهلل يف  قه املساحلين ما  ص   ين  ص 

 تَََعَّ َََََََََمِ  أو قصَََََََََ رٍ  لَََََََََذي ومَََََََََا

 َتَكَّ َََََََمِ  ِمََََََن التََََََرجيح حالََََََ  فََََََي  
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 ذي ِسَََََََََََ   مَََََََََََالي يََََََََََََْ وإن
 المرتبَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

  

َََََََََََا َََََََََََ  فمَََََََََََا قَّن  السَََََََََََك ت عَّ
 َمْعَتبَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

   
 فال جيهلل  قا  ص الراجهلل يف املق ب، لكن  ين  ص الراجهلل من حييت الوليين 

أما من مل يولنا ف ا علل أيب عن هل  من و ين ا، رُت ة االج ها ، و 
 السكصت م،عن ، ة.

ي كقل  أصز للسيو تيويىل اأمة من غالصغيِر":  وعبِده إمائِه ما "َالسيِّدِ 
اه ا، طيب  ين أصز له أن ييُول ع وه ب ي اهحمه أم ال أصز  حمقصح: ان كان 

 .بيرال عبده الكالصغيِر"  "وعبِده ولهذا قال:الع و   ي جاز، واال فال؛ 

  احم قين ا، بيان باقة اأوليال، يعا غي اأب وو يه يف النكا ، فهؤالل ما 
 حك هم 

ملالا اأخ، أو  باقة اأوليالِتسٍا":  دونَ  َصغيرةً  اُوليا ِ  باِقي يََُزوِّ ُ  "والقاح: 
رتيب يف بعض الوصر وآيأش معنا ت-العم، أو ابن العم، اها احم قلد اليه الصالية 

ل ال أصز له أن ييُول الو ي   ون ال س ، ما أصز، وال أصز له فهؤال -اأوليال
 أن ييُول الو ي  ون ال لصغ، وال أصز أن ييُول الك ي  العاقلة اال بإه ا.

 وال عاقًَّ ، بيرةً َ وال صغيًرا، ِتسٍا، وال دونَ  َصغيرةً  اُوليا ِ  باِقي يََُزوِّ ُ  "وال
 ب ْذِنهما". إال تساٍ  بنتَ 
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يرج  علل من  علل الك ي  ب ْذنِهما"  "ب ْذِنهما"،  "إالأم  ب ْذنِهم( )إال
ن ُالعاقلة، وعلل بند ال س ، خبالف الو ي  فال ييُوجها ح  لص أهحمد؛ 

 وكقل  الو ي. إذنها وهي صغيرة غير معتبر،

اهاا باقة اأوليال اللة  ا غي اأب وو يه يف النكا : أصز هلم تيويىل الك ي  
 العاقلة بإه ا، وال أصز أن ييُوجها ب ي اه ا بكراا كاحمد أو ثُي اا.

طيب ما اه ا  عنوما يس أه ا حمقصح: ال بو من اآ ئقا ا، اآ أه ا قاح: 
و ، فهين  قا اهن، أم ال بو أن تقصح: أري  حياً  وخ اًل ترلني بفالن  فسك د

 فالحماا وأحما أحب فالحماا  الزم 

  ماها يقصح املؤلف

َُ  الِبْكرِ  ُصماتُ  "وه  كر يكصن فيها ال ه الِبْكِر":  ُصماتُ  الثَىيِِّب": "وه  وُنْط
َّهذا ف،  عب؛ فما تصرِّح تْ ل: أنا أريد أتزو  فالن هين وحيال عا  ا؛ 

، ح  قالصا: لص آك د، أو له كد، إذا قيَ لها: ترضين بفالن  سكتت
 .أو بكد، فإنَّ  قا اهن

 كم  كيف يكصن اه ا اللان: الليب، ما اهلل

َُ  قاح:  اهاا الليب ال بو من حمطقها.الثَىيِِّب":  "وُنْط
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َه )  (فص

َُ رِيىُ ، التكَّيُ ،: وُشروطُه الَ ِلي ، :(الثال ُ )  في والر ْشدُ  ُ ،واْلُحرِّيى  والذ 
ِد، ْْ يِن، واتِّفاقُ  الَع ُر، ما ِسَ   الدِّ  وال َسهانف امرأةه  تََُزوِّ ُ  فال والعدالُ ، يُْذََ
َْدىفُ  غيَرها،  عال وإن ُ ٍ  د هاجَ   م فيه، َوِصي ه  م ِنكاِحها، في المرأةِ  أب  ويَُ

 َذل  ُن همابََ   م  ٍُ ،  م ُب يِن، َأخ ها  م نَََزُل ا، وإن بَن ه  م ابُنها  م
 َسًبانَ  َعَصَب ٍ  َأقر ُ   م َذل ، بَن هما  م ٍُ ،  م ُب يِن، َعم ها  م

 السَّطاُن،  م وال ه، م  َنَسًبا، َعَصَبِته َأقََْر ُ   م اْلُمْنِعُم، اْلَمْ َل  م  َاُرِث،
ََ  ف ن َرُ ، َعُض َطاُ  ال ُمنِْطَع ً  َغْيَب ً  غا َ  أو َأهاًل، َيُكنْ  لم أو اَُقَْ ْْ  إال تَُ

َعُد، ُزوى َ  وَمَشْى ٍ  بُكََّْف ٍ   لم ْذرٍ عُ  غيرِ  من َأْجَنِبيٌّ  أو اَُبََْعدُ  زُوى َ  وإن اَُبَْ
 .َيِصحى 

َه(: ) ، :(الثال ُ )فص أيها ا  ص  - قا الفوين التكَّيُ ": : وُشروطُه الَ ِلي 
يف الكالم عن شرط الصل، فإنَّ املرأ  ال تُيوَُّل اال بصل، وهكر املونف  -الكرام
 تعا، فيه مخي مساحلين: $

 شروط الصل. المسعل  اُول :

 لنكا ،  ين املرأ  تكصن وليه والية املرأ  يف ا المسعل  الثاني :
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 ترتيب اأوليال. الثال :

 ُمسقطات الصالية. الرابا:

تيويىل الصل اأبعو، اها زوَّل ملالا اأخ م  وجص  اأب، أو زوَّل ابن  الخامس:
 العم م  وجص  اأخ، ما اهللكم  حمأش اليها يف وق ها.

ة لصل هكر آ شروط الصل، قاح املؤلف يف بيان شروط ا المسعل  اُول :
 شروط، ما  ة 

 يعا أن يكصن بال اا عاقالا التكَّيُ ": "التكَّيُ ": : "وُشروطُه. 

  :" ُرِيى َُ َُ رِيىُ ": "الذ   .وال ة"والذ 

  :" ُا"واْلُحرِّيىُ ": "اْلُحرِّيى  .ال يكصن مملصكا

  ُِد": "الر ْشدُ  في "والر ْشد ْْ ِد":  في الَع ْْ ل باب  أ الرشو آ ق معنا يفالَع
ال، الصالح في الميف "باب اهللهر"، وقلنا يف "باب اهللهر": الرشو  ص: 

ال،   ين الُرشو  نا  ص الرشو يف املاح  بعن يتصر  مرارًا فال يُغبن غالًبا،
ِد":  في "والر ْشدُ الرشو قاح:  ْْ  بأن يكصن الصل يعرف الُكفل من غيالَع

 .الكفل،  قا  ص الرشو

  ُُر": "واتِّفاقُ  ما ِسَ   لدِّينِ ا الخامس: "واتِّفاق يِن":  يُْذََ ال ي ص، فالدِّ
املسلم تيويىل كافر  ، وال ي ص، الكافر تيويىل مسل ة ، آصم ما يُقكر بعو 
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قليين يف   ة تيويىل القالة م،ن كد والي ه من الك ابيات وحنص هل ، 
 .-ينوآيأش بعو قلي-وآصم ما يُقكر من أنَّ السيو ي ص، تيويىل أم ه 

  :" ُرل به من  الفاآق، والعوالة  نا السادس: "والعدالُ ": "والعدال 
يش ط العوالة المثا ر  أو العوالة ال اطنة  ما معىن العوالة المثا ر  والعوالة 

 ال اطنة 

رجين حمشا وه يف املسهو يولة، وال حمعرف عنه آصلاا، وعقو عقو حمكا   ل ن ه، 
ق ييكصحمه وأحمه رجيٌن أمنٌي ويعرفصحمه حما رأيكم  يوهلل أم ال بو أن حمطلب اثنني 

  املعرفة

 ال ُيشترط العدال  الباطن   ليست مثَ الشه د.يكفة العوالة المثا ر ؛ 

 ما حكم تصل املرأ  لل يويىل 

ا  أول  أن ومن بال تيُول حمفسها؛ غيَرها":  وال نفَسها امرأةه  تََُزوِّ ُ  "فال قاح:
 ال تزوِّ  غيرها.

فيه،  ترتيب اأوليال وأطاح $أوليال، هكر املونف ا ن حم كلم عن ترتيب ا

 هكر ثالثة عشر رت ة، قاح:

َْدىفُ  (0  اهاا أوح شةل: اأب.ِنكاِحها":  في المرأةِ  أب  "ويَُ
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ص، تصزي  يعا قاح: اها مهد ي فيه"   "َوِصي ه ": ما معىن:فيه َوِصي ه " م (2
ياا اال ال يكصن و  تركد زيو،  قا  ص أم غيه   قا و ٌة يف تصزي  املاح،

 َوِصي ه" اها حمص قاح: اها مد ي ص، فالٌن تيويىل بند،  قا معىن و يه. اهاا
 يعا يف النكا ، أما مطلق الص اية أو ا يواف  قا ال يكفة.فيه": 

ال "، عال ، "وإنيعا أبص أبيهاَجد ها":  عال": " م وإن ُ ٍ  َجد ها " م  (3
 .أبص أمها

اها ليي عنوحما اأب، وال و يه، وال ااو، يكصن الصل  االبن،ابُنها":  " م (4
من  ص  االبن، فقو ي ص، االبن تيويىل أبيه بأمه، ممكن أم ال  حمعم، ما 

  صر  هل  
، وباحمد  ا، كم ما شال اهلل وتفارقا، طلقها ملالا رجين تيوَّل امرأ  وأمب منها ولوا

صيف وَّجها، أين أبص ا  تمنه، وكين واحو ه ب يف طريق، وبعو آنني أرا  أن ي ي 
، جو ا  تصيف من ق ين،  ين اأب له و ة يف النكا   ما له و ة يف $

النكا ، من القل ييُوجه  االبن، قو بلغ  الص، بالغ عاقين، فييُول أباه من 
 أمه.

   ابن االبن و كقا وان حميح.نَََزُل ا":  وإن بَن ه " م  (.
 ُب يِن". َأخ ها " م (4
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راعل، يعا اها كان اأب مصجص اا ال يُن قين ا، م،ن بعوه، اها ط عاا  قا ال تيب مُ 
 .الص ة مصجص  ال يُن قين ا، م،ن بعوه و كقا

: اأخ أيضاا فيه ترتيب: عنوحما اأخ أبصين و ص الشقيق، واأخ " م َأخ ها"
أب، أيه ا يُمق،وَّم  اأخ الشقيق،   اأخ أب، طيب واأخ أم  ال، ال 

 ية.يو ين يف الصال

عا بنص يبََُن هما":   م َذل ": " بََُن هما  م ُ ٍ  المرتب  السابع : " م (:
يعا يُقوَّم ابن اأخ الشقيق وبعوه "َذل "  ما معىن "َذل "، ا  ص ، 

 ابن اأخ أب.

ص حمفي القضية، العم، ويُقوَّم العم الشقيق و ُب يِن":  َعم ها  م الثامن:  (0
 .و ص ع ها أب ٍُ ": : " ميها أبأ ص والو ا الشقيق،   أ ص أب

عا ي َذل "  بَن هما  مما معىن "َذل "،  بَن هما " م  بعو هل :   (0
 .ابن العم الشقيق   ابن العم أب

ة  الص بعو هل  اشَاُرِث":  َنَسًبا َعَصَب ٍ  َأقر ُ  العاشر: " م (01
 علل ترتيب العو ات، علل ما تعرفصحمه يف الفراحلض.

  َََََََََََََم التَََََََََََََْديم فبال هَََََََََََََ 
ُْْربَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِه  ِب

  

 بَََََََالْ ة التََََََْديم بََْعَََََََِده وَمََََََن
 اجعََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََال
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ع ق ان ُوجه اْلُمْنِعُم":  اْلُمْنِعُم": "اْلَمْ َل  اْلَمْ َل  " م (00
ُ
فإن مل ، وو ص امل

 يصجو 

قرب أقرب عو ة من  املص، حمس اا،   أَنَسًبا":  َعَصَبِته َأقََْر ُ  " م (02
ُعن هق له ُمعن هق. عو ات املص، من جهة الصالل، اها كان أيضاا  

 قا امل

 ": " مالسَّطانُ   م وال ه  مى  "  م الثال  عشر وهي الرتب  اُخيرة: (03
لي فالسَّطان وِلي  من ال و   بعو هل  حمن قين ا، السلطان؛ السَّطاُن": 

 لها.
الفقهال اها هكروا السلطان فاملرا  به: ا مام اأعمثم، و ين املرا   نا يق ور علل 

 و كقل  القالة ا مام اأعمثم أ

ومل يقين اهللاكم، لكن اف هلل "ك اب القضال"، أوح "السَّطاُن" ع ار  املونف 
 ""ك اب القضال

ََ  العامى ِ  الحْكمِ  والي ُ  "وتُفيدُ قاح:  َِّ ا وَأْخذَ  الخص فِ  بينَ  الفْص  لَبعِضهم لح
 اْلُمْرَشِديَن". غيرِ  أم الِ  في والنَظرَ  بعٍض، ِمن

و ة تصلية القالة، يعا اها و، ا مام العامىِ ":  الحْكمِ  "والي ُ  قا يقصح: 
القالة واليةا عامة ومل يقيوه با  واص فإحمه يس فيو عشر و احلف هكر ا 

 َمن عَّ  والَحْ رَ  اْلُمْرَشِديَن، غيرِ  أم الِ  في والنَظرَ املونف، منها: "
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ََ  عَمَِّه ُوق  ِ  في والنَظرَ  فٍََََّس، أو لَسَفهٍ  َيست ِجُبه  وتَنفيذَ  ْرِطها،بشَ  ليعم
 لها". َوِليى  ال َمن وتزويجَ  الَ صايَا،

اهاا القالة يقصم مقام السلطان يف لها":  َوِليى  ال َمن "وتزويجَ  قا الشا و: 
الية يس فيو ا بص  هل  اها واله السلطان والية القضال فإحمه من اأشيال الد

 لها". َوِليى  ال َمن تزويجَ القضال: "

كقل  يو ين فيها القالة اها ُوله الصالية العامة   السَّطاُن":"اهاا قصله  نا: 
 .-ان شال اهلل-علل ما آيأش 

قهط،ات الصالية، فقكر املونف  $  احم قين املونف  تعا،  $تعا، ا، ُمسن

 ثالث أشيال ُتسقهط الصالية من الصل اأقرب ف ن قين ا، الصالية ا، من بعوه:

َُقََْرُ ": ََ َعضُ  ف نالعضين، قاح: " اُول: آقطد الصالية، ان عضين  ا
اأقرب آقطد الصالية، جال اخلاطب الكفل خيطب  قه املرأ ،  احل، وتقة، 

ا: ال أزُوجها، جال اللان: ال أزُوجها؛ ملاها   نه ُوغا، وفيه كين  ي، قاح أبوا
يك ن من فرط الغيرة غير المحم دة، وأحيانًا  -نسعل اهلل العافي -أحيانًا 

يْ ل: إذا زوىجتها، هي معَّم ، أو مديرة، أو  -سعل اهلل السالم  العافي ن-
ان الراتب إل  غيره، هقا ف م ظف   يريد أن يستفيد من راتبها، إذا تزوجتَ 

 عضيٌن، ماها حيوث اها عضين  آقطد والي ه واحم قلد ا، من بعوه.
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، حن أو مل يكن الصل اأقربَأهاًل":  َيُكنْ  لم المسْر الثاني: "أو ن أ الا
 اش طنا يف الصل شروط ماها قلنا 

-هكرحما آ ة شروط من ل نها: العوالة، أن ال يكصن فاآقاا، فإها باأب  قا 
مومن وورات، أو شارب مخر وحنص هل ، تن قين  -حمسأح اهلل العافية والسالمة

 الصالية ا، من بعوه.

َطاُ  ال ُمنِْطَع ً  َغْيَب ً  غا َ  "أو: الثال  ْْ غاب غي ة ْىٍ ": وَمشَ  بُكََّْف ٍ  إال تَُ
بعيو ، رجين مسافر آفر بعيو، ط عاا  قا يف زما م لص مسافر من املوينة ه ب 

َطاُ  ال ُمنِْطَع ً  "َغْيَب ً ا، اانصب  قا آفر بعيو، آفر  ْْ  وَمَشْىٍ ": بُكََّْف ٍ  الإ تَُ
ليفصن يرو   أما ا ن يقطعها يف آاع ني، وح  أيضاا أكنه أن يصُكين، ي وين بال

 .أحمه احمقطاي -واهلل أعلم-لك ابة العوح يصكين، فال يع م في ا يمثهر 

َََََََ  مَََََََا فكََََََََ َََََََ  انبن  العَََََََر  عَّ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََدور  ي

  

 دور عَََََََََََََدًما وجَََََََََََََ ًدا معَََََََََََََه
 البَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََدور

   
ََََََ  جمََََََ دك فاحََََََذر ََََََي مََََََا عَّ  ف

 الكتََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََب

  

 بََََََََ بَََََََه ُعَََََََر ه  جَََََََر  فمَََََََا
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََه َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََب من  ُت

   
 واُضَََََََََََََََالل الضَََََََََََََََالل ف نىَََََََََََََََه

 أهَّهَََََََََا مَََََََََن خََََََََََّت قَََََََََد إذ  
 اُطََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالل
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فهنا حمقصح: اها غاب غي ة منقطعة ال تُقط  اال بكلفة ومشقة ملين أن يكصن 
 أآياا ملالا عنو الكفار أو حنص هل  فإنَّ الصالية تن قين ا، من بعوه.

اها زوَّل اأبعو من اأوليال، جال ابن العم  المسعل  الخامس  في هذا البا :
 ل ابن العم،  ين يوهلل وزوَّل، تعوم اأب، وتعوم االبن، وتعوم اأخ، وزوَّ 

 هلا  صرتان،  ا:

 ِصحى": "منيَ  لم ُعْذرٍ  غيرِ  من َأْجَنِبيٌّ  أو اَُبََْعدُ  ُزوى َ  "وإن الص رة اُول :
ر   هلل.َيِصحى":  لم ُعْذرٍ  غيرِ   وان كان تيويىل اأبعو لُعقن

م  عقر ، الع ار  و َيِصحى":  لم ُعْذرٍ  غيرِ  من َأْجَنِبيٌّ  أو اَُبََْعدُ  ُزوى َ  "وإنقصله: 
،  م يقكرون أحمه تسقط ]املن هل[و ]ا قناي[ قه هبقا الشكين ما وجو ا يف 

الصالية، لكن هبقه الوصر  أحمه لص أ قحما بع ار  املؤلف فنقصح: ان زوَّل اأجن  
 بعقر، ما اهللكم 

قر ما  ص الع ُنه قال: ال لي اُبعد أو اُجنبي الُعذر، قا  ا ر الع ار ؛ 
  نا 

أحما ما وجوت يف اهللقيقة شيئاا وال اا يف شر   قه الع ار ، ف ن وجو شيئاا 
حما، واهلل أعلم.  فلهُيفهون
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 ليسد هبقه الوياغة، واهلل أعلم. ]املن هل[و ]ا قناي[أما ع ار  

 حمن قين بعو هل  ا، فويٌن يف الكالم عن شرط الشها  .

ها  ، ه شرط الشتعا،  قا الفوين لشرط الشها  ، وهكر في $قاح املونف 

 وشروط الشها  ، يعا الشها   هلا شروط ح  يوهلل هبا عقو النكا . 

 : الكفال  يف النكا ، ما معنا ا  وما حك ها المسعل  الثاني  في هذا البا 
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  :$قاح 

َه )  (فص

َرين َعدلينِ  بَشاِهَدْينِ  إال َيِصح   فال الشهادُة، :(الراباُ ) ََ  َسِميَعْينِ  َكَّىَفينمُ  َذ
َْْين  َشْرطًا َ ُحرِّيى ُ والْ  النىَسبُ  وه  َ وَمْنِصبه  ِدينه  وهي الَكفا ةُ  وليست ناِط

 يََْرضَ  لم فََِّمنْ  َ ِميٍّ بعَ  َعربيى ً  أو بفاِجرٍ  َعفيف ً  اُ ُ  َزوى َ  فَّ  ِصحىِته، في
 .الَفْسيُ  اُوليا ِ  أو المرأةِ  من

َه  نكا : الشها  ، و قه الراب  من شروط الالشهادُة": ( الراباُ ): ()فص
 الشها   هلا شروط آد شروط، ما  ة 

o ؛ اأوح: ال عو ، يعا وجص  اثنني من الشهص بَشاِهَدْيِن":  إال َيِصح   "فال 
 فال يكفي واحد.

o  :"فال توهلل شها   الفاآق.الثاني من شروط الشهادة: "َعدليِن 
o  :"َرين ََ َرين": "َذ ََ ه شهو  لص أحمفال توهلل شها   املرأ ، يعاالثال : "َذ

 رجين وامرأتان علل عقو حمكا  يوهلل أم ال  ال يوهلل.
o  :"يعا بال ني عاقلني.الرابا: "ُمَكَّىَفين 



2586 
 

o  ُِن النكاح ه  اُي ا  والْب ل والَّفظي أف ال  الخامس: "َسِميَعْين  "
انا يشهدان يسمعان فيشهدان  فيْ ل: زوىجت ويْ ل: قَِبَّْت، إذا ماَ 

 شهدا.عَّ  ماذا ! ما يمكن أن ي
o   "َْْين َْْين": ناِط  ُجَ تعدي  الشهادة عند الحاج  إليها.السادس: "ناِط

  ين الكفال  شرط  وما معىن الكفال  

ما ينه": دِ  وهي الَكفا ةُ  "وليست قاح املونف:نعتي أواًل إل  معن  الكفا ة: 
"،  ، "وهي ة الكفال   قاح:  ة أمران: اأوح:  ين ما ِدينه وَمْنِصبه

 واْلُحرِّيىُ ". النىَسبُ  "وه  املنوب 

 اهاا ما  ة الكفال  

ئاا  حين ا حم كلم عن الكفال  يف اليوال فإحمنا حمعا بقل : أن يكصن اخلاطب ُكفن
لل خطصبة أو اليول كفئاا لليوجة، وال حمقوو العكي، يعا ليي بالضرور  أن 

ه، وآنأش طتكصن اليوجة ُكفئاا، مش ط الكفال  يف اليول، عنو القصح ملن يش  
 ا، املق ب،  ين املق ب أحمه شرط 

: أنَّ الكفال  $قاح املؤلف: ليي شرطاا، علل حسب ما ا  ار املونف 

ليسد شرطاا لو ة النكا ، بين يوهلل عقو النكا  من غي كفال ، ف ا معىن 
 الكفال  
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": "ِدينه":  "وهيقاح:  ر فال ييوَّل الفاآق بالعفيفة، أو الفاجِدينه وَمْنِصبه
 لعفيفة.با

يوَّل فال ييوَّل ملالا ع و من ُحرَّ ، وال ي واْلُحرِّيىُ ": النىَسبُ  "وَمْنِصبه وه 
شخص من حمسب  يعا ملالا امرأ  من با  اشم تيوَّل لشخص  أعه ة، 

والمعتمد في المذهب الذي اختاره  كقا، علل القصح باش اط الكفال . 
  ليسد شرطاا لو ة النكا ، أنَّ الكفال تعال  في الكفا ة: $المصن  

 ا قال:ولذاملونف يقصح: ليسد شرطاا لو ة النكا ، ولكنها شرٌط لليومه؛ 
ُنها و يعا ليسد شرطاا يف    ه، ولكنها شرٌط لليومه؛ ِصحىِته":  في "َشْرطًا

ر  الث مسائَ قال:  شرطه لَّزومه َذ

 المرأةِ  من يََْرضَ  مل فََِّمنْ  بَعَ ِميٍّ  َعربيى ً  أو بفاِجرٍ  َعفيف ً  اُ ُ  َزوى َ  "فَّ 
اهاا  قا شرٌط لليوم النكا  وليي شرطاا لو  ه، فإها زوَّل الَفْسُي":  واُوليا ِ 

الصل امرأ ا عفيفةا برجين  فاجر ومل ترض، هل  هلا أن تفسخ النكا ، وكقل  
 .اأوليال

   احم قين ا، "باب اثرمات يف النكا ".

 من الخاليانِ  الزوجانِ " ؤلف: أركان النكا :يف أوح أركان النكا  قاح امل
  نا حم نُي اثرَّمات يف النكا ، و نَّ الالش هبنَّ مصاحم .اْلَمَ اِنِا"، 
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 :-أيها ا  ص  الكرام-فاثرمات يف النكا  

ا، ما معىن كرمي مؤبو  أواًل: ن يصم من يعا ال أك عنوحما من كرم كرأاا مؤبوا
 له، ال أكن يف يصم من اأيام أحمه ي يوَّجها،  قا ال  رمي اأيام أ ا توي حالالا 

 .املؤبو

: ال  رمي املؤقد ا، أمو، ولءمو احمقضال، ملين الكافر  علل الن ع الثاني
 املسلم، كرمي مؤقد وممكن تسلم وي يوجها.

ا، و ا امجاالا حمصعان:  ف وأ أوالا مبن كرم كرأاا مؤبوا

 نسب.من كرم بال الن ع اُول:

 من كرم بالس ب ال بالنسب. والثاني:

 فاثرمات من النسب من ُ نَّ 
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ا، و نَّ: $هكر املونف   تعا، أرب  عشر  امرأ  كرم بالنسب كرأاا مؤبوا

 النِّكاِح" في اْلُمَحرىَماتِ  "با ُ 

َ   اُف   أبًدا وَتْحُرفُ   من بنتاهماو  االبنِ  وبنتُ  والبنتُ  َعََّْت، وإن َجدىةٍ  َو
َ   َسَفََّْن، وإن وحرافٍ  َحاللٍ  َِّ  نتُ وب بنِتها، وبنتُ  وبنُتها أختٍ  َو  أ ٍ  َ
َ   َسَفََّْت، وإن وبنُتها ابِنه وبنتُ  وبنُتها  واْلُمالَعَن ُ  َعَََّتا، إنو  وخال ٍ  َعمى ٍ  َو
 ِنه،اب وأختَ  خِتهأ أفى  إال بالنىَسِب، َيْحُرفُ  ما بالرىضاعِ  وَيْحُرفُ  اْلُماَلِعِن، عَّ 

دِ  وَيْحُرفُ  ْْ َ   أبيه زوج ُ  بالَع  بناتِهنى  نَ دو  نَََزلَ  وإن ابِنه وزوج ُ  َجدٍّ  وَُ
اُتها زوجِته أف   وَتْحُرفُ  وأُمىهاِتِهنى، دِ  وَجدى ْْ  بالدخ ِل، أوالِدها بناتُ و  وبنُتها بالَع

 .أُِبْحنَ  اْلَخََّْ ةِ  قبَ ماَتتْ  أو الزوج ُ  باَنتِ  ف ن

 أبًدا: النِّكاِح": "وَتْحُرفُ  في اتِ اْلُمَحرىمَ  "با ُ 

  قا رقم واحو. "اُف ": .0

2.   َ كين جو  يش ين أم اأم، وأم اأب وأم أب اأب َعََّْت":  وإن َجدىةٍ  "َو
 ا،   ره، وان علد.

 و ة معروفة بند ا حمسان ال أصز حمكاحها."والبنُت": "البنت":  .3
 .بند االبن أيضاا كقل  ىرَّمةاالبِن":  "وبنتُ  .4
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كقا يعا بند ال ند أيضاا، وبند بند البنها، و وبنتاهما": "وبنتاهما": " ..
 وان حميلد،

تعا، أنَّ ال ند كرم علل ا حمسان اها كاحمد بن اا شرعية  $وهكر املونف 

َ اُحكاف قا والهلل وال اشكاح ، لكن  ناك بنٌد   ُنها بنت شرًعا فيَ 
 أكلر ال تُمعنط،ل حكم ال ند يفال ند من اليحما فهقه  -حمسأح اهلل العافية-و ة 

املساحلين، ال يل ق النسب، لكنها  نا تُعطل حكم ال ند فال أصز له أن 
صز له أن فال أَسَفََّْن":  وإن وحرافٍ  َحاللٍ  من "وبنتاهما ولهذا قال:ي يوجها؛ 

حمسأح اهلل السالمة -ي يوجها آصال بند من حالح و قا والهلل، أو من حرام 
 يعا بند ال ند، وبند بند ال ند، وبند ابن بند ، وان آفلد-والعافية

 .بند ا،   ره

والحمثصا  نا: اع  ار أحمه آصال من حالح أو من حرام، وز  علل  قا: )أو من 
ُش منه،ة(، ط عاا ليي  ناك حاجة لقكر الُش منه،ة؛ أن الش هة أ الا يل ق فيها 

 -لعافيةاهلل ا حمسأح-النسب، فهة من باب القل أرا  أن يُنوص عليه وال ند 
 من اهللرام.

َ   السا و اأ د كقل ، قاح:  .4  أخٍت". "َو

 . قا الساب ، و ة بند اأ د"وبنُتها":   .:
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 بند بند اأ د. ابنِتها". "وبنتُ  .0

َِّ  "وبنتُ  .0 َ أخٍت، وبنتُ  ملاها قاح:أٍ ":  َ َِّ  "بنتَ  أخ    آصالأٍ " َ
أ د أب، أو أخ أم، أو أخ شقيق، أ د أب، أو أ د أم، أو 

 شقيقة. 

َِّ  "وبنتُ  .01  يعا بند بند اأخ. أٍ  وبنُتها": َ

 وبند ابن اأخ،  قا اهللا ل عشر.ابِنه":  "وبنتُ  .00

ه وان بند بند ابن اأخ، ا،   ر  َسَفََّْت": وإن الثاني عشر: "وبنُتها .02
 آفلد.

03.   َ  أخت اُ  وإن عَّت.الع ة و ة:  َعمىٍ ": الثال  عشر: "َو

04.   َ  ، يعا  ال  ، و الة أبي َعَََّتا": "وإن ،واخلالة: َعمىٍ  وخالٍ " "َو
و الة جوك، و الة أم ، و الة جوت ، وكقل  ع   ، وع ة أبي ، 

 علد اخلالة أو علد الع ة. "وإن عَّتا":وع ة جوك. 

اب، تعا، ثالثة أآ  $  احم قين ا، من كرم بالس ب، فقكر املونف 

 رم.وآيقكر يف الفوين القل بعوه أيضاا مساحلين أ 

 عندنا  ال   أسبا  لَّتحريم اُبدي وهي:
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 :اب آيأش معنا يف "كاْلُماَلِعِن":  عَّ  "واْلُمالَعَن ُ  اللعان، قاح: اُول 
 اللعان": أنَّ 

ا، و نا  الرجين اها العن امرأته فإحمه ب  ام اللعان من الطرفني كرم عليه كرأاا مؤبوا
هكر نَّ غي  اثرُمي،ة، الالش آ قيل د ال  رمي وال تل د  -أيها ا  ص  الكرام-

بند اليحما الالش آ ق هكر نَّ غي ال نات من اهللرام فإ نَّ يل د فيهنَّ ال  رمي 
واثرمية، ما معىن اثرمية  يعا له أن يكشف عليها، أو خيلص هبا، أو يسافر 

 ر،ماا هلا.ى،ن هبا، تع م ى،نر،م له، خبالف  نا املالعهنة فإ ا كرم عليه وال يكصن 

 : النىَسِب": ب َيْحُرفُ  ما بالرىضاعِ  : "وَيْحُرفُ الرلاي، قاح الثاني من اُسبا
 )َيْحُرُف من

اي" وآيأش معنا ت صيٌب  اص ا ه "باب الرلَيْحُرُف من النىَسِب(  ما الرىضاعِ 
َيْحُرُف من  ما )َيْحُرُف من الرىضاعِ  وحمقكر أحكامه، لكن  قه  ة القاعو :

 النىَسِب(.

فاأم من الرلاي ىرَّمة ك ا أنَّ اأم من النسب ىرَّمة، اأ د من الرلاي ك ا 
أنَّ اأ د من النسب ىرَّمة، الع ة من الرلاي ك ا أنَّ الع ة من النسب، 

ليست محرىم   ُنى بنت العم من النسب طيب بند العم من الرلاي ىرَّمة  
 ليست محرىم ، وهكذا.
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رأيكم يف زوجة اأب من الرلاي  اأب من الرلاي من  ص   ص: طيب ما 
ي   قا ، فالرلالذي أرضعت المرأة زوجته هي التي أرضعت، والَّبن لبنه

يكصن ابناا هلنو الد  ة املرلعة، وابناا ليوجها  احب اللنب و ص زيو، طيب زيو 
ها أبصه من فارق قا تيوَّل امرأ ا أ رم،  ين أصز للرلي   قا عنوما يكم بعو أن 

ما قَّنا:الرلاي ي يوَّجها  ال، ال أصز؛  َيْحُرُف من  ام )َيْحُرُف من الرىضاعِ  ُنهَ 
 النىَسِب(.

 ابِنه". وأختَ  أخِته أفى  "إالاآ لىن املؤلف مسأل ني و ا: قاح: 

عنوه ى و رل  من آعا ، كم ى و ويريو أن ي يول أم  نو، أصز   مثاله:
صز، فأم حمعم أال  ا :  ا الرلاعية أمها النس ية، أصز أم ال ط عاا ليسد أمه

أ  ه من الرلاي، اأم النس ية لء د الرلاعية أصز زواجها أم ال  أصز 
 زواجها.

: يلُخص  قا االآ لنال، ويقصح $بعض العل ال ملين الشيخ ابن علي ني 

جه   شر من)أصاًل الُحْرَم  في الرضاع تنتشر من جه  الُمْرِضا وال تنت
 الرضيا(.

 ابِنه". "وأختَ  االستثنا  الثاني ه :
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عنوحما  نو وزيو رلعصا من آعا ، آعا  زوجها ا ه حسن، جال حسن مثاله: 
يريو أن ي يوَّل أ د زيو،  ص زيو ابنه من الرلاي، زيو  قا عنوه أ ٌد من 

 املعىن. االنسب ا ها آار ، فأرا  أن ي يوَّل حسٌن آار ، أصز أم ال  أصز.  ق

 : ملوا ر ، ا  م انتَْ إل  السبب الثال  من أسبا  التحريم اُبدي وه
 واملوا ر 

 تار ا تفيو ال  رمي مبهر  عقو النكا ، يعا اها حوين عقو -مبعىن عقو اليوال-
 حمكا  بني اثنني ترتَّب عليه ال  رمي مبهر ه، و ناك مسألة ثاحمية ال ي تب ال  رمي

 بو من الو صح. علل جمر  العقو بين ال

 من الالش حيرمن، مبهر  العقو  ثالث أو أرب  من  نَّ 

ِد":  "وَيْحُرفُ  :قاح ْْ  مبهر  العقو:بالَع

رجين ا ه زيو تيول  نو ومل يو ين هبا،   طلقها ق ين أبيه":  "زوج ُ  .0
الو صح، وله أبنال، واحو من اأبنال أرا  أن ي يول  نو، أصز  ما   ين هبا 

 .، كرم مبهر  العقوُنها زوج  أبيه أصز هل ؛ اأب ! حمقصح: ال

2.   َ َ   الثاني: "وَُ ا ال أبا َجدٍّ":  َجدٍّ": "وَُ ا، حمفي القوة لص كان امل يول جوا
 .حمفي القضية
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زوجة االبن وان حميح: يعا االبن، أو نَََزَل":  وإن ابِنه الثال : "وزوج ُ  .3
ح أ  وطلقها ق ين الو ص اهللفيو، أو السه ط و كقا، فلص أنَّ رجالا تيول امر 

 .فأرا  أبصه أن ي يوجها، أصز  ال أصز هل 
نات الد يعا الرجين أبصه تيول امرأ ا، و قه املرأ  هلا بوأُمىهاتِِهنى":  بناِتهنى  "دونَ 

  ة ربي ة والوه،  ين أصز ي يوَّجها أم ال  حمعم أصز وليسد ىرماا له.

  بعو هل  تيول امرأ  أ رم،  ،يعا  قا رجين له أوال ، وتصفيد أمهم 
و قه املرأ  اأ رم أيضاا أرملة هلا أوال  وبنات، ف يوجها، ابنه من اليوجة 

السابقة أرا  أن ي يوَّل ابن املرأ  الالحقة من غيه، فهين  ة أ  ه أب  ال، 
 بناتِهنى  دونَ ولهذا قال: "أ  ه أم  ال، اهاا أصز له زواجها و كقا؛ 

كقل  حمفي القضية، الد  ة أم زوجة اأب ليسد جوته ط عاا ": وأُمىهاِتِهنى 
 زوجة اأب.

اُتها زوجِته أف   "وَتْحُرفُ  .4 ِد، وَجدى ْْ  قه بالدخ ِل":  ِدهاأوال وبناتُ  وبنُتها بالَع
الرابعة ممن كرم مبهر  العقو، من  ة   ة أم اليوجة، فإها تيول امرأ ا 

ا ل  وحيرم علي  حمكاحها، وكقل  ف  هر  العقو عليها تكصن أمها ىرما 
 جوا ا وان علصنَّ بالعقو.

أما الالش حيرمنَّ بالو صح فقكر نَّ املونف و ة: الربي ة، لكنه فوَّلها يف 
 قس ني قاح:
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اال اها   قه  ة الربي ة، فال كرم الربي ةبالدخ ِل":  أوالِدها وبناتُ  "وبنُتها
ا، أ  هلا بند،   طلقها ق ين أن يو ين هب  ين بأمها، رجين تيوَّل امرأ ا، و قه املر 

فهين أصز له بعو أن يطلقها ي هصَّز بن ها أم ال أصز  ق ين الو صح أصز، بعو 
 الو صح ال أصز هل .

 طيب حفيو ا  حمفي الكالم، القصح يف حفيو ا كالقصح يف بن ها.

ها فارل امما اهللكم يف من قلنا: ا ا كرم بالو صح اها فصرقد ق ين الو صح، يعا 
 ْلَخََّْ ةِ ا ماَتْت قبَ أو الزوجَ ُ  بَانََتِ  "فَ نالرجمين زوج مه ق مين المو صح، قماح: 

إحمه ي ا ، يعا: فأُِبْحَن"  اْلَخََّْ ةِ  "قبَاملؤلف مل يقين ق ين الو صح قاح: أُِبْحَن": 
لص أنَّ الرجين طلق امرأته وتيوَّل ابن ها ق ين أن يو ين أ ممالا يعا  ص تيول، ه ب 

ابن ممه، قمماح: زوَّجنمماك  نممو، قمماح: ق هلممد النكمما ، جمر  أن قمماح: للرجممين و طممب 
ق هلد النكا   قه املرأ  جال ا آممممممممك ة قل ية من الفرحة وماتد،  ين أصز له أن 
ي يوَّل بن همما أم ال أصز  ااصاب: حمعم أصز؛ أحمممه مل يممو ممين، والربي ممة اامما كرم اها 

الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسََََََََ ئِكُمُ الالَّتِي }وَرَبَائِبُكُمُ ال:  مين بمأمهما ك ما قماح اهلل 

 [47دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَالَ جُنَاحَ َْلَيْكُمْ{]النساء/

ن ُ: أن يُمف،ارقها ويطلهقها ق ين الو صح، فكقل  تُ ا  له بن ها؛ الص رة الثاني 
 .الربيب  ال تحرف إال إذا دخَ بعمها
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والحمثصا  نا: اخللص  هلا حكم الو صح، واخللص  تأ ق حكم الو صح  نا، 
 وتأ ق حكم الو صح يف اآ قرار الووال كامالا و كقا.
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َه )  (فص

تِه أختُ  َأَمدٍ  إل  وَيْحُرفُ   وخالتاهما، اوبنتاهما وعمىَتاهم زوجِته وأختُ  ُمْعَتدى
َْتْ  ف ن دٍ  في َزوىَجهماتََ  وإن أُِبْحَن، الِعدىةُ  وفَََرَغت طََُّ ْْ  مًعا َعْدينِ  وأ َع

ََ، رَْجِعيى ه  وأ باِئنه  وهي اُخر  ِعدىةِ  في َوَقاَ  أو أحُدهما تََعخىرَ  ف ن َبَطاَل،  َبَط
َرَأةُ  اْلُمْعَتدىةُ  وَتْحُرفُ  َِْضيَ    َ تَت حت  والزاني ُ  غيرِه من واْلُمْسَتبَْ ُتها وتََنَْ  ِعدى
َى تَ  حت  واْلُمَحرىَم ُ  غيُره زو ه  هاَيطعَ  حت   ال ًا وُمطَّىَُْته  َافره  يََْنِكحُ  وال ِح
 َأَم ً  مسَّمه  حرٌّ  يََْنِكحُ  وال َتابِيىً ، ُحرىةً  إال َافرةً  َعْبًدا مسَّمه ول  وال مسَّم ً 
 عن ِ زَ ويََعْ  الخدم ِ  أو اْلُمتع ِ  لحاج ِ  الُعزوب ِ  َعَنتَ  َيخا َ  أن إال مسَّم ً 
 ولَُّحرِّ ِنكاحُ  َمَته،أَ  َسيِّده  وال َسيَِّدَته عبده  يََْنِكحُ  وال َأَمٍ ، َ َمنِ  أو ُحرىةٍ  َطْ لِ 
 أحدُ  اشتر  وإن َوَلِدها، عبدِ  ِنكاحُ  لَُّحرىةِ  وليس ابِنه، َأَم ِ  دونَ  أبيه َأَم ِ 

 ِنكاُحهما، َسيَ انَْفَ  بعَضه أو اآلخرَ  الزو َ  ُمكاتََُبهُ  أو الحر   َوَلُده أو الزوجينِ 
َُهاوَ  َحُرفَ  وَمن دٍ  ْط ْْ  ُمَحَّى ٍ  بينَ  َجَماَ  َمنو  َِتابيىً ، َأَم ً  إال يمينٍ  ِبِمَّْ ِ  َحُرفَ  بَع

َ ، فيَمن َصحى  َعْدٍ  في وُمَحرىَم ٍ  ٍَ  ُخْنَث  ِنكاحُ  َيِصح   وال َتِح ََ  ُمْشِك  تََبََي نِ  قب
 .َأْمرِه

َه )" تِه أختُ  َأَمدٍ  إل  : "وَيْحُرفُ (فص  اهما وعمىَتاهما".توبن زوجِته وأختُ  ُمْعَتدى

 "."مسألة الربي ة :يف  قه املسألة السابقة ]الروض[اقرأ 
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  قبَماَتتْ  أو الزوج ُ  باَنتِ  "ف ن تعا، قاح: $اهاا  نا احم  ه: املونف 

 "بعد" أم  "قبَ" ]الروض[يف  "قبَ" أم  أُِبْحَن": "بعد" اْلَخََّْ ةِ 

يف  $يقصح  :]الكشاف[و ]شر  املن هل[الع ار  فيها اشكاح، فلنقرأ ع ار  

)ف ن ماتت قبَ الدخ ل أو أبانها بعد خَّ ٍة وقبَ وطٍ  لم : ]املن هل[شر  
 ناك اشكاح يف  قه الع ار  اهللقيقة، الع ار  فيها اشكاح، ح   احب يحرمَن(: 

 ففيها إشكال العبارة.ماها قاح  غيَّ ا؛  ]الروض[

 .ا م حم نُي ما فيها من ا شكاح، والورو الق-ان شال اهلل-علل كين حاح حمراجعها 

تعا، ا، الكالم علل من ك،نُرم ا، أمو، احم قين ا، من كرم ا،  $  احم قين 

أمو، ما معىن كرم ا، أمو  يعا  ة ىرَّمة لكن قو يأش وقد وتوي م احة 
وأصز له حمكاحها، و ة أحمصاي: من كرم بس ب اا  ، من الالش يرمحنَّ بس ب 

 ، و نَّ أرب ، قاح:$ا نَّ املؤلف اا     

َه )"  َأَمٍد": إل  : "وَيْحُرفُ (فص

تِه":  "أختُ  .0 أ د اليوجة، ويف حكم اليوجة املع و  منه،  نا حمعطة ُمْعَتدى
 املع و  حكم اليوجة، فلص كان له زوجٌة ال أصز أن ي يوَّل أ  ها.
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 ها يريو ه ب أ قالصا له: ال أصز ت يول أ  ها؛ قاح:  الص أطلقها، فطلقها و 
 لهذا قال:و أن ي يول أ  ها، فله هل   ليي له هل  ح  تنقضة عو  املطلقة؛ 

 زوجِته". ُمْعَتدىتِه وأختُ  "أختُ 

 .يعا بند أ د اليوجة وبند أ د املع و الثاني: "وبنتاهما":   .2
: حمفي الكالم، ع ة اليوجة وع ة املع و ، فال أصز أن الثال : "وعمىَتاهما" .3

زوى  ولهذا نْ ل: ال ي  ز أن يتني املرأ  وع  ها وال املرأ  و ال ها؛ أ   ب
ملع وَّ  وحمعطة  نا ا أخت زوجته، وال بنت أختها، وال خالتها، وال عمتها،

المسعل   هذه ولهذا عبىر بعضهم فْال:منه حكم اليوجة يف  قه املسألة؛ 
تنقضة  ا م ح  فإها أرا  أن ي يول أ  ها حمقصح له: يعتد  فيها الرجَ،

 العو ،  ار كأحمه مع ٌو، و كقا قاح بعضهم.

مباها ينقضة اأمو  أ ا ما  امد يف العو  مل تنقط  الُعل،ق بينه ا، فقو مج  بني 
 امرأتني حيرم اا   بينه ا. بند أ  ها؛ أ ا  ال ها.

َْتْ  ف ن" الطالل وفراغ بمباها ينقضة اأمو  حمقصح: أُِبْحَن":  الِعدىةُ  وفَََرَغت طََُّ
َْتْ  ف نالعو ، ال يكفة جمر  الطالل، قاح: "  ِبْحَن".أُ  الِعدىةُ  وفَََرَغت طََُّ

 : اا   بني من حيرم اا   بينه ا.المسعل  الثالث  في هذا البا  وهي



2601 
 

اها  قا الرجين عاحمو وتيول أ  ني، أو تيول امرأ  وع  ها، أو تيول امرأ  و ال ها، 
 ما اهللكم  هلا  صرتان:

 َزوىَجهماتََ  "وإنأن يكصحما يف عقو  واحو، فال يوهلل، قاح املؤلف:  الص رة اُول :
ٍد":  في ْْ  َعْدين أو"مل يوهلل ان تيوجه ا يف عقو مل يوهلل، اها يف عقوين  َع
 َبَطاَل". مًعا

اها كان يف عقوين: اما أن يكصن العقوان معاا يف وقد  واحو، ي وصَّر أم ال 
 و ووكيله ي ص، عقو ووقعا يف وقد واحو.ي وصر  ممكن  ص ي ص، عق

 واها وق  أحو ا   وق  ا  ر م أ راا عنه ف ا اهللكم 

ن اُشكال ُاها تأ ر أحو ا بطين امل أُ ر و هلل امل قُوم؛ أحُدهما":  تََعخىرَ  "ف ن
 في المتعخِّر.

ََ":  رَْجِعيى ه  أو باِئنه  وهي اُخر  ِعدىةِ  في َوَقاَ  "أو ا طلقها وتيوَّل هكقل  اَبَط
أ  ها، أو ع  ها، أو  ال ها، أو بند أ  ها، يف أثنال العو ، ما اهللكم  بطين 
النكا  من املرأ  اللاحمية، آصال كاحمد العو  عو  طالل باحلن أو طالل رجعة، 

، أما البائن فلن -زوج -ُن الرجعي  لها حكم الزوجات الرجعة والهلل؛ 
 ُعَََّ النكاح لم تنْطا بينهما.
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اك بعو هل  من كرم ل علق حق ال ي هبا، و ة من  امل يوجة، امرأ  م يوجة ال  ن
  ُنها متزوج   ولهذا قال:أصز أحو أن ي يوجها؛ 

  َُرَأةُ  اْلُمْعَتدىةُ  "وَتْحُرف ة غيه، وكرم عليه ف  رم عليه زوجغيرِه":  من واْلُمْسَتبَْ
 املع و 

 واملس مأ  من غيه.

ما املع و  منه فإن كاحمد رجعية يراجعها ما حي ال ح  زوال، املع و  من غيه، أ
وان كاحمد باحلن فيهصز له أن ي يوجها لكن بعقو جويو ولص كاحمد يف العو ؛ 

 ُنها معتدىة منه.

 واملس مأ  آيأش معنا االآ مال.

 كقل  عنوحما من كرم ليهحم،ا ا، ما حك ها  

 :ا أم مؤق ا اهاا الياحميتَت َ ":  حت  "والزاني ُ  قاح ا  مؤق اا، ة ىرَّمة كرأاا مؤبوا
 مباها ينقضة

َِْضيَ اأمو  بأمرين: أن  ُتها" "تت  ، وتََنَْ  .ِعدى

ما  ة عو  الياحمية  كيف تنقضة عو  الياحمية  عو ا كعو  املطلقة، فإن كاحمد 
 حامالا ف صل  اهلل ين، وان كاحمد من هوات ا قرال فلالثة قرول.
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  ًَقًتا:الرابا: ممن تحرف تحريم قاح  املطلَّقة ثالثاا، ومباها ينقضة اأمو  ا م
 املونف:

لقات ال أصز ف ن طلق امرأ ا ثالث طغيُره":  زو ه  َيطَعها حت   ال ًا "وُمطَّىَُْته
له أن ي يوَّجها ح  تنكهلل زوجاا غيه ويطأ ا، ال يكفة جمر  العقو، و ين يكفة 

 ُره".غي زو ه  َيطَعها "حت  ال:ولهذا قالو صح  ال، ال بو من حقيقة الصطل؛ 

  ُ َى": "اْلُمَحرىَم ُ  حت  الخامس: "واْلُمَحرىَم َى":  حت  َتِح قو آ ق معنا و َتِح
دُ  وَيْحُرفُ " : قا يف "ك اب اهللىل" يف قصح املونف  وال ِصح  يَ  وال نكاحٍ  عْْ

 ِفديَ ".
 افره َ يََْنِكحُ  "وال : بس ب ا  الف الوين، هكر املؤلف فقاح:السادس 

 مسَّمً ":

 .أصز للكافر أن ي يول مسل ة، و قا والهلل، مطلقاا ال ك ايب وال غيه ال

َتابِيىً ":  ُحرىةً  الإاملسلم ال ي يوَّل الكافر  "َافرًة":  َعْبًدا ول  مسَّمه  وال الثاني:
اال اهللر  الك ابية فيهصز لل سلم أن ي يول الكافر  الك ابية، و قا االآ لنال منقط  

 ين أم م و
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   الك ابية  اآ لنال منقط  أم م وين  يعا الك ابية كافر َتابِيىً ":  ُحرىةً  "َافرًة إال
سالف ُن من تديىن بغير اُكافر  أم ليسد بكافر   كافر  بإمجاي أ ين العلم؛ 

افر.  فه َ 

 فإال اهللر  الك ابية فيهصز حمكاحها، ما عوا هل  من أ ناف الكفار ال أصز.

  لل ص م  ين  ص رفَعْبًدا":  "ول قصله: َعْبًدا":  "ول عا،: ت $قصح املونف 

  ين  ة اشار  خلالف أم لوف  ال ص م َعْبًدا":  "ول  أم اشار  ا، اخلالف 

 ة اشارٌ  للخالف، ولكن ال بو أن حمعرف مصل  اخلالف، ما  ص مصل  
 اخلالف 

  اال زوال افر مصل  اخلالف: فا ن ع ار  املونف: ال أصز لل سلم أن ي يول ك
 اهللر  الك ابية،  ين  قا جم   عليه 

حمقصح: ال،  ناك اآ لناٌل الايف فيه  الف و ص: زوال الع و من اأمة الك ابية، 
شار  ا، وليي ا َعْبًدا"،  "ول  فعشار المصن  إليه بْ له:فهقا ىين  الف؛ 

ف: يف زوال الاخلالف أحمه  الٌف يف زوال الع و من الكافر  غي الك ابية، ال، اخل
الع و من اأمة الك ابية، واملونف حور االآ لنال يف اهللر  الك ابية، و قا اهللور 

 ىين اتفال أم ىين  الف 
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ىين  الف يف  صر  الع و: أحمه أصز عنو بعض العل ال؛ و ة رواية يف املق ب: 
 أن ي يول الع و من اأمة الك ابية.

ُنها قد ىرًّم، أبو أم أمو  أمو؛  و ناك مسألة: زوال من اأمة،  قا أيضاا
 تعتْد.

ينكهلل  اهاا ال أصز لل ر أنمسَّمً ":  َأَم ً  مسَّمه  حرٌّ  يََْنِكحُ  : "والفقاح املونف
 اأمة اال بشروط، ما  ة 

 خا َ يَ  أن "إالاها كان اهللر املسلم ي يول أمة مسل ة بشروط أيضاا و ة:  أواًل:
 شرطان:الُعزوبِ ":  َعَنتَ 

 ،صنُف الع،ن،د، ما معىن  ،صنف الع،ن،د  يعا حي ال ا، النكا :  اُول:الشرط 
َل  المسعلتين فْال:اما هللاجة اخلومة، أو هللاجة امل عة؛  ر الم  إال" فَّهذا َذ

 الخدمِ ". أو اْلُمتع ِ  الُعزوبِ  لحاج ِ  َعَنتَ  َيخا َ  أن

ال يكصن ٍ ": َأمَ  بَثَمنِ  ُحرىةٍ  َطْ لِ  عن "ويََْعِ زَ العهي، عن ماها   الشرط الثاني:
عنوه يريو أن ي يول أمة حمقصح: ال أصز اال اها كند ى اجاا ومل يكن عنوك مهر 

 حينوٍذ ي  ز أن تتزو  باُم  المسَّم .ليوال حر  وال ون لشرال أمة؛ 

 مساحلين: تعا، مخي $  احم قين ا، ال  رمي بس ب املله ، فقكر املونف 
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 يوي  ص الع و ال أصز أن ينكهلل آيوتهَسيَِّدَته":  ده عب يََْنِكحُ  اُول : "وال ،
 .زوجها ويوي ع و ا، من القل يُطاي فيه ا! و قا ىين اتفال

 م مهل  وال السيو ال ي يوَّل أم، ،ُه، لكن يطأ ا  ك َأَمَته": َسيِّده  الثاني: "وال
 .الي ني، أو يع قها وي يوجها

  ُيطأ ا، أصز لل ر أن ي يوَّل أم،ة أبيه ما مل أبيه": َأَم ِ  الثال : "ولَُّحرِّ ِنكاح 
يعا جمر  مهل  اأب هلا ال أن ، لكن اها وطئها اأب فال أصز، وآيأش يف 

َُها : "وَمن َحُرفَ قصح املونف دٍ  َوْط ْْ  .يأش، و يميٍن" ِبِمَّْ ِ  َحُرفَ  بَع
  َي يول أم،ة ال فال أصز لءب أن ي يوَّل أمة ابنه، ملاها اأبابِنه":  َأَم ِ  "دون 

ابنه  حنن حمقصح: ال أصز أن ي يول أم ه، طيب أمة ابنه له حٌق يف متلكها أم 
 ليي له حق  فوارت قري ة من مهلكه.

 يول ال أصز لل رأ  اهللر  أن ت َوَلِدها": عبدِ  ِنكاحُ  لَُّحرىةِ  الخامس: "وليس 
 ع و ابنها، و قا م ا علل املسألة الد بعو ا و ة قصله:

 بعَضه أو اآلخرَ  الزو َ  ُمكاتََُبهُ  أو الحر   َوَلُده أو الزوجينِ  أحدُ  اشتر  "وإن
اها اش م أحو اليوجني اليول ا  ر، يعا  ا ع وان فع ،ق، ِنكاُحهما":  انََْفَسيَ 

أحو ا واش م ا  ر، أو تيوَّل اهللر أمةا بالشروط الد هكرحما ا عنو العهي   
هللكم  ينفسخ النكا ، وكقل  لص كان املش ل ه ب واش ا ا من آيو ا، ما ا
"  "َوَلُده ص ما  ص حمفسه اليول ال ابنه  ُن ُه"  ُمكاتََبُ  ، "أوحمفي اهللكمالحر 
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 اه اليول كله اش الُمكاَتب هذا الرجَ له ِمَّ ه عَّ  ُمَكاتبه  فينفسي النكاح،
 .أو بعضه

 باقة ثالث مساحلين:

َُها َحُرفَ  "وَمن قاعدة قال: ْْ  َوْط لإلحمسان أن  ال أصزيميٍن":  ِبِمَّْ ِ  َحُرفَ  دٍ بَع
أ   بني وطل اأ  ني يف النكا  أم ال  ال أصز، اهاا ال أصز أن أ   بني وطل 
أ  ني يف مهل  الي ني، اال مسألة واحو  انعها يف النكا  وُميي ا يف مل  الي ني 

لنا يف  أصز حمكاحها، حنن قاال اأمة الك ابية فإحمه الَِتابيىً ":  َأَم ً  "إالو ة: 
 حمكا  اأمة: ال بو أن تكصن مسل ة، ولكن ال  ل  أصز علل اأمة الك ابية.

َ ": فيَمن َصحى  َعْدٍ  في وُمَحرىَم ٍ  ُمَحَّى ٍ  بينَ  َجَماَ  "وَمن اها مج  يف عقو  َتِح
 بني زوال هات ىرم قاح: زوَّج   فالحمة وفالحمة، احوا ا ىرَّمة، واأ رم غي

 ىرَّمة، ف ا اهللكم   هلل العقو في ن كين، ك ا يقاح يف تفريق الوفقة.

ٍَ  ُخْنَث  ِنكاحُ  َيِصح   آخر مسعل : "وال ََ  ُمْشِك اخلُنلل حمصعان: ه": َأْمرِ  تََبََي نِ  قب
 :و ص القل عضص هكصر   وعضص أحمصثة، أو ليي له عضٌص  ا ر

لل؛ يقكر ا الفقهال أحمه أحماما أن يكصن قو اتضهلل أمره وُعرهف بالطب أو بصآاحلين 
م فُنعطيه حك، أو يكصن هكر؛ فهذا نعطيه أحكاف اُناث ويتزوىجه رجَ

 .-مطًَّْا-فهذا ال يصح نكاحه أبًدا أو ال ي  نيَّ أمره؛  الَذ ر،
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واهلل أعلم، و لل اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و ، وعلل  له و   ه أمجعني، واهلل و 
 هلل رب العاملني.

 والخمس ن الدرس الثال 
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، 

 و لل وآلم علل حم ينا ى و  وعلل  له و   ه أمجعني، أما بعو: 

أن يُفقهنا يف الوين، وأن يُعل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبا  فنسأح اهلل 
الا  اهللاا، احمه ول هل  والقا ر عليه،   أما عل نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا، وع 

 بعو: 

قن (، للشيخ 
ُ
فقو و لنا يف  قا الك اب و ص ك اب )زا  املس قن  يف ا  وار امل

تعا، و ص ك اٌب يف الفقه علل  العالمة/ مصآل بن أمحو اهللهاول 
تعا،، وكنا قو و لنا ا، )باب  مق ب ا مام امل هين/ أمحو بن حن ين 

 والعيصب يف النكا (. الشروط
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اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال ُعووان اال علل المثاملني، و لل اهلل 
وآلم وبارك علل حم ينا ى و  وعلل  له وأ  ابه أمجعني، اللهم اغفر لنا ولشيخنا 

 ولل سل ني يا رب العاملني.

 تعال :  قال المصن  

 ()باُ  الشروِط والعي ِ  في النكاحِ 

 إذا َشَرَطْت َطالَق َضرىِتها، أو أال يَََتَسرى ، أو أال يََتَََزوىَ  عَّيها، أو ال ُيْخرَِجها
 ن ف من دارِها أو بََََِّدها، أو َشَرَطْت نًَْدا ُمَعيَىًنا، أو زيادًة في َمْهرِها َصحى.

 .َخالَفه فَّها اْلَفْسيُ 

ََ النِّكاحاِن، َولِيىَته فَفَعاَل وال مَ  وإذا َزوىَجه َولِيىَته عَّ  أن يََُزوَِّجه اآلَخرُ  ْهَر َبَط
ها، ف ن ُسمَِّي لهما َمْهره َصحى، وإن تَََزوىَجها بَشْرِط أنه مت  َحَّىََّها لَلوىِل طَّىَْ 

أو ن اه بال َشْرٍط، أو قاَل: َزوىْجُت  إذا جاَ  رأُس الشهِر، أو إن َرِضَيْت أُم ها، 
َ .أو إذا جاَ  َغده فطَِّّ  ََ الك ٍة َبَط ها، أو َوقَىَته ِبُمدى ْْ 

َه( َى ِمن   )فص ِسَم لها َأَق ْْ ََْ ، أو أن يََ وإن َشَرَط أن ال َمْهَر لها، أو ال نَََف
ذا وإال فال  َضرىِتها أو أَثَر، أو َشَرَط فيه ِخيارًا، أو إن جاَ  باْلَمْهِر في وقِتَ 

ََ الشْرُط وَصحى النِّك  .احُ ِنكاَح بيَنهما َبَط
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َِتابيىً ، أو َشَرَطها ِبْكًرا أو جميًَّ  أو َنسيَبً ، أو  وإن َشَرَطها ُمسَّمً  فباَنْت 
َْْت تحَت نُِفَي َعْيبه ال يَنفِسُي به النِّكاُح فَباَنْت بِخالِفه فَّه اْلَفْسُي، وإن َعتََ 

 ُحرٍّ فال ِخياَر لها بَ َتْحَت عبٍد.

َه( َِْي له ما ال َيطَعُ به فَّها اوَمن َوَجَدْت َزْوَجها َم ب بً   )فص لَفْسُي، وإن ا أو َب
َُِمه ف ن وَ  ََ سنً  منذ َتحا ِطَا فيها  َََبَتْت ُعنىُته ب قرارِه أو بِبََيََِّنٍ  عَّ  إقرارِه ُأجِّ

: وإال فَّها الَفْسُي، وإن اْعتَََرَفْت أنه َوِطَوها فَّيس بِعنِّيٍن، ول  قالْت في وقتٍ 
 َر ِخيارُها أََبًدا. َرِضيُت به ِعنِّيًنا َسَْ 

َُ   )فصَ( َُ  ،والْرنُ  ،والرىْت َُ  ،واْلَعَف وُقروحه  ،َنْ  ه واستطالُق بََْ ٍل و  ،والَفْت
ٌّ  ،وِخصا ه  ،وناص ره  ،وباُس ره  ،َسيىاَل ه في فََْر ٍ  َ ُن أحِدهما و  ،وِوجا ه  ،وَس
َِّ  ،وُجذافه  ،وبَََرصه  ،وُجن نه ول  ساع ً  ،ُخْنَث  واضًحا احٍد منهما و  يَُْثِبُت لك

 .الَفْسيَ 

ان باآلَخِر َعيبه ِمثََُّْه، وَمن َرِضَي بالعيِب أو ُوِجَدتْ  ِد أوَ  ْْ  ول  َحَدَث بعَد الَع
 .منه َداللُته ما ِعَِّْمه فال ِخياَر له

ََ الدخ ِل فال َمْهَر، وبعَده لها  ان قب ٍَِم، ف نَ  وال يَِتم  َفْسُي أحِدهما إال ِبَحا
 .ُا به عَّ  الغارِّ إن ُوِجدَ اْلُمَسمى ، ويََْرجِ 
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ََُم ُ ال تََُزوىُ  واحدةه منهنى ِبَمِعيٍب، ف ن َرِضَيت الكبي رُة والصغيرةُ والم ن ن ُ وا
َم ب بًا أو ِعنِّيًنا لم ُتْمَنْا، بَ من م ن ٍن وم ذوٍف وأَبََْرَص، ومت  َعََِّمت 

 .العيَب أو َحَدَث به لم ُيْ ِبْرها َولِي ها عَّ  اْلَفْسيِ 

 قا ، و : )باُ  الشروِط والعي ِ  في النكاِح(تعا، ال المصن  ق
 ال اب فيه مساحلين: 

، وقو آ ق معنا الكالم المسال  اُول : الشروط الصحيح  من جه  الزوج 
 عن شروط النكا ، و نا الشروط يف النكا ، والفرل بينه ا  ا ٌر ووالهلل.

كا  وط يف النر ين، وأما الششروط النكا   ة من قه ين الشري كالصل والشا و
ا عن  فهة من قه ين اليوجني أو أحو ا، يش ط كيٌن منه ا علل ا  ر شرطاا زاحلوا

 الشروط الد  ة من قه ين الشري.

تعا، بالشروط الو ي ة من قه ين  و قه الشروط أحمصاي، بوأ املؤلف 
ش ط اليول أو اليوجة، 

ُ
قه ين  ناليوجة، ف وأ بالشروط الو ي ة م وقو يكصن امل

فسو ، ليي فقط فاآو  بين ُمفسو  
ُ
 يفاليوجة،   هكر بعو هل  الشروط امل

 .لنكا ا

   هكر بعو هل  فوالا هكر فيه الشروط الفاآو ، اهاا عنوحما ُمفسو  وفاآو .

،   هكر مسألة و ة مسألة ةوهكر بعو هل  الشروط الو ي ة من قه ين اليوج
 ل اهلل. يف العيصب؛ ويأش معنا ان شاالع ق يف النكا ،   بعو هل  عقو فوالا 
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تعا، بقكر  حم وأ أوالا بالشروط الو ي ة من جهة اليوجة، بوأ املؤلف 
 أملل ها   ثىن ب يان ُحك ها، فقكر هلا آ عة أمللة، ما  ة 

 ."اُول: "إذا َشَرَطْت َطالَق َضرىِتها 

 لر ا، وليي قا الشرط اأوح من الشروط من قه ين اليوجة، اها شرطد طالل 
معىن ال و يهلل  نا أحمه أمٌر آاملٌ من الكرا ة أو من النقص، ولكن املقوص    ة 

  قا الشرط.

ا فه به اليول فيهصز لليوجة الد اش طد  قص ومعىن   ة الشرط: أحمه اها مل يُ 
 الشرط أن تطالب بفسخ النكا ، اهاا  قا الشروط اأوح من الشروط يف النكا .

  َََتَسرى ".الثاني: "أو أال ي 

 ."الثال : "أو أال يََتَََزوىَ  عَّيها 

قالد: أتيوج  بشرط أال ت يول علة،  ين  قا شرٌط   يهلل  املق ب أحمه 
   يهلل.

 ."الرابا: "أو ال ُيْخرَِجها من دارِها 

أو ال خُيرجها من بي ها أو من  ار ا، أل تقصح: أتيوج  بشرط أال ُ رجا من 
 د، من حقها أن تش ط هل . قا ال يد، تسكن  ة يف  قا ال ي

 :أو بََََِّدها". الخامس" 
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 تقصح: بشرط أال ُ رجا ملالا من املوينة.

 ."السادس: "أو َشَرَطْت نًَْدا ُمَعيَىًنا 

 تقصح: ُتسل ني املهر باليصرو أو بالووالر أو بالرياح السعص ل، و كقا.

 ."السابا: "أو زيادًة في َمْهرِها 

ني ألفاا،  قا أش ط أن يكصن املهر آ  اثالثني ألفاا، أحمقالد: مهر أ صاش وقري اش 
  . قه آ عة أمللةو  يهلل،  الساب 

  احم قين املؤلف ل يان حكم  قه الشروط الس عة و ة من الشروط الو ي ة، 
 ف ا ُحك ها  

قا معىن  ف ن َخالَفه فَّها اْلَفْسُي"،  هلل  قا الشرط، وما ور     ه  " ،َصحى""
 النكا ، ليي معىن الشرط الو يهلل يف النكا  أحمه أب علل الشرط الو يهلل يف
ا ا أو يُصيف به مبعىن أحمه يأ  اها مل يُصف، وااا املقوص  أحمه اهاليول وجصباا شرعيا 
 ط عليه الشرط فيهصز لآل ر فسخ النكا ،  قا  ص معنا ا. الف من اشُ ه 

ا، يأ   ال يأ ، يول عليهفلص شرطد ملالا أال ي يول عليها   اح ال ا، اليوال، وت
 لكن أصز هلا أن تفسخ النكا .

فسو ، وهكر املؤلف 
ُ
   احم قين ا، املسألة اللاحمية يف ال اب و ة الشرط امل

 و  للنكا  اها اش طد يف عقو النكا  يفسو  قا العقو.ستعا، أرب  شروط  ُمف
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 .ا: نكاح الشغارهأول -0

صلي ه مه لشخص علل أن يُيوجه ا  ر وحمكا  الش ار  ص: أن يُيول الرجين مصلي 
 وال مهر بينه ا، فإها حوين ف ا اهلُلكم  

وَِّجه "وإذا َزوىَجه َولِيىَته عَّ  أن يَُزَ  ي طين النكاحان اأوح واللان، وهلقا قاح:
ََ النِّكاحاِن" ه مهر فليي بش ار، لص كان فيف، اآلَخُر َولِيىَته فَفَعاَل وال َمْهَر َبَط

من أحو ا  كان فيه مهرٌ   انمن الطرفني فليي بش ار، و  ةٌ حقيق هرٌ لص كان فيه م
 وا  ر من غي مهر بطين النكا  القل ال مهر فيه.

ََ النِّكاحاِن"،"املؤلف قاح:  ولعله واهلل أعلم فسا  ال بُطالن، والفسا   َبَط
 يف وال طالن مبعىنا واحو يف مجي  أبصاب الفقه اال يف باب النكا ، ويقكروحمه أيضاا

 هر والقل له أثٌر والهلل  ص يف باب النكا ؛ فإحمه باب اهللىل، لكن الصالهلل واأ
يُفرل فيه بني النكا  ال اطين و ص القل أمج  العل ال علل بُطالحمه، وبني النكا  
الفاآو القل يرم اهللنابلة فسا ه وقو خُيالفهم غي م من العل ال، فيقصح غي م 

 ملالا بو  ه.

ما ا ب طالن النكا  وااا يُعمون بفسا ه فيقصلصن: يفسو، و  نا ال يُعمون غال ا 
 الفرل بني ال اطين والفاآو  نا  

 الفرل بني ال اطين والفاآو  نا عو  أمصر  منها: 
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  ا فهقا اا ُم ع وا
 -المةحمسأح اهلل العافية والس-أن ال اطين اها أقوم عليه عامل

 زحما.

 يف مسالة هللصل النسب. :ومن الفرول أيضاا 

  الفرول أيضاا يف مسألة ث صت مهر امللين، ففة الفاآو يل د.ومن 

 ال و  ومنها أيضاا يف الطالل، فإن من تيول زواجاا باطالا فُرل بني اليوجني
، خبالف يُطََّ حت  ف نه ال نكاح بينهما ؛، يُفرل بينه ا وال يُطلقيُطلق

 -اهللان شال -النكا  الفاآو فإحمه يُطلق، ويق  الطالل باحلناا ك ا آيأش 
 يف ك اب الطالل.

  احم قين املؤلف ا، بيان ما خيرل عن حمكا  الش ار، وقو يش  ه معه يف الوصر  
 النكا   قا ال يو ين يف ف ن ُسمَِّي لهما َمْهره َصحى"،اال أحمه قو خيرل عنه، و ص: "

  هلل النكاحان. امهرا   اُ ة هلو ص: اها الفاآو 

األف   يفامللىن  صرتان علل ل ة من يليمفإن ُ ة املهر أحو ا فاملؤلف هكر 
  :ُمطلقاا، هكر  صرتني

 يف ال يف النكا  اأوح وال ا،مهرا  نيالوصر  اأو،: أال ُيس ل يف النكاح 
 اللان.

 .والوصر  اللاحمية: أن ُيس ل املهر فيه ا 
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 ما هكر ا و ة: اها ُ ة يف أحو ا  ون ا  ر فنقصح:  الد والوصر  اللاللة
 لقل ُ ة فيه. هلل يف ا

فسو ،  نا اأوح من  لف   احم قين املؤ 
ُ
تعا، ا، اللان من الشروط امل

فسو   ص: الش ار، أين الشرط يف حمكا  الش ار  يُيوجه بشرط أن 
ُ
الشروط امل

 يُيوجه ا  ر مصلي ه.

فإها زول املرأ ، قاح: الثاني من الشَََََََََروط الُمفسَََََََََدة ه : شَََََََََرط التحَّيَ، 
طَّْها  ُن زوجهاحم  م  ما أحلل ها ملن طلقها ثالثاا؛ حمُيوج  ال ند، بشممممممممممممر أ

ا (  ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب)،  ََََََََال ًَََََََََ

رط عليه شممممممممملها وفارقها، فيُ يقصلصن: حلُ فول   ر ي ، فُييوجص ا ب[032]البقرة/
 ال  ليين، فهقا الشرط ما ُحك ه  يُفسو النكا .

ونف:
ُ
َشْرِط إن تَََزوىَجها ب"و  لص كان من غي شرط  فاهللكم كقل ، وهلقا قاح امل

 فسو النكا .أنه مت  َحَّىََّها لَلوىِل طَّىَْها"  

أن  اح ه قو  م، يعا رجيٌن عله "أو ن اه بال َشْرٍط" :يف ال  ليينالوصر  اللاحمية 
فارل امرأته وطلقها ثالثاا، وعلم من اجملالي أحمه ي  ىن أن يرج  هلا، ف اها عه ين 

ف ا  هبا   طلقها بنية كليلها ليوجها اأوح، اليول  تيول طليقة  اح ه و  ين
 يوهلل  ال، يفسو النكا . ين اهللكم  
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 ،ُنه ه  الذي يستطيا أن يُفارق ؛من الناول  نا  اليول "أو ن اه"وقصله: 
خبالف ما لص حمصت اليوجة، لص أن املرأ  جال ا  اطٌب فصافقد بنية ال  ليين، 

عه مشاكين وتطلب منه الطالل،   قالد: أوح ما حُيللا لليول اأوح تع ين م
 ترج  ا، زوجها اأوح،  ين يفسو النكا   

 ُن طالقها ليس بيدها.ااصاب: ال يفسو؛ 

ونف وهكر له  صر الثال  من الشروط المفسدة: شرط التعَّيَ، 
ُ
 تني: هكره امل

س ق ين. -2
ُ
ضاف ا، زمن امل

ُ
 الوصر  اأو،: امل

علق علل ُحوصح أم -3
ُ
 ر .والوصر  اللاحمية: امل

ضاف ا، زمن املس ق ين قاح:
ُ
 "أو قاَل: َزوىْجُت  إذا جاَ  رأُس الشهِر". فامل

زوجناك ال ند اها جال العيو، قاح اخلاطب: ق هلد، يُريو أن خيطب بن اا فقالصا: 
ا ن مش صلني بال ههي للعيو وكقا، لكن زوج   اها احمقضل الشهر، زوج   اها 

زوج   اها احم هد اال   ارات، فهين ينعقو جال رمضان، زوج   اها جال العيو، 
 النكا   وصح  قا اليمن  ااصاب: ال.

س ق ين،  قا 
ُ
وآ ق معنا يف ال يصي أن العقص  ال يوهلل تعليقها أو الاف ها ا، امل

  ص ا لافة لل س ق ين.
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عنوحما الافٌة  عليق، لكن يف ال فويين ال عليق هكره بقصله، وقو يُطلق عليه ا ال
 ."أو إن َرِضَيْت أُم ها" نوحما ال عليق، قاح:لل س ق ين، وع

يقصح: زوج   ابند ُفالحمة ان رليد أمها، راحصا لءم وقالصا: ما رأي   قالد: 
ق لد، ما رأيكم ا ن  ين يأ ق ال ند وأشة  ال، أب أن يُعقو عقٌو حمكا ؛ 

 .ن العْد اُول غير صحيحُ

 فسٌو لعقو النكا .اهاا شرط ال عليق وشرط ا لافة ا، ُمس ق ين مُ 

ونف بقصله وقو ه الرابا من الشروط الُمفسدة ه : شرط الُمتع 
ُ
كر ، هكره امل

ٍة". قاح: :له  صرتني، و ا ها، أو َوقَىَته ِبُمدى  "أو إذا جاَ  َغده فطَِّّْْ

يقصح: زوجناك ال ند لكن اها جال غو طلقها، أو بعو ُأآ صي  :الص رة اُول 
 تطليقها،  قه  صر  من  صر امل عة.تطلقها، فُيش ط عليه 

م  أن يقصح: زوج   ابند شهراا، زوال من هة بال طليق، ف ا اهللك :الص رة الثاني 
 عة و ص فاآٌو.

ُ
 حمقصح:  قا زوال امل

فسو  اأربعة 
ُ
قاح املؤلف  ماا عن كين اأحمك ة الفاآو  اأربعة أو الشروط امل

َ "قاح: " ََ الك  ، ما  م  َبَط

  ار.واحو: الش -1

 اثنني: ال  ليين. -2
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 ثالثة: ال عليق. -3

 عة. -4
ُ
 أربعة: امل

 ويو ين يف امل عة علل املق ب اليوال بنية الطالل، ح  لص مل يكن بشرط.

ونف 
ُ
تعا، ا، فوين  بني فيه الشروط الفاآو ،   هكر    احم قين امل

 الشروط الو ي ة من قه ين اليول.

ب، لكن قو يش ط اليول بعض ال الب أن القل يش ط  ة اليوجة،  قا ال ال
 الشروط آ أش ان شال اهلل.

تعا، مخسة شروط  فاآو ، ومعىن   بالشروط الفاآو ، فقكر  أوالا  بوأ
أن عقو النكا  يوهلل، لكن  قا الشرط مل ة، ما  ة الشروط  :كص ا فاآو 
 اخل سة  

َه(  وإن َشَرَط أن ال َمْهَر لها،  واحد: -0   قا اأوح.)فص

 ا اهللكم  مهر ا، ف  ط أحمه ليي هلا مهر، أتيوجها ولكن ليي علةَّ يقصح: أحما أش
النكا   ال، النكا  ال ي طين، اليوال   يهلٌل وأب هلا مهر امللين،  ين ين ي ط

 وآيأش يف ال فصيض.

ََْ  لها". -2  الثاني: "أو ال نَََف
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د، ، ال حمفقة، وال ُآكىن، وال م يايقصح: أتيوجها ولكن ليي علةَّ مسؤوليا 
 يه بعض الناو اليصم زوال املسيار، قلد يف حممثم النصازح: وُيس 

 ويبطَ الشرط عَّ  الُمختار  زوا  العر  والمسيار صحى 

خ ار.
ُ
 أو ويفسو الشرط علل امل

غير  لزوا اط عاا العرف حي ال ا، تفويين؛ أن اليوال الُعريف عنو القاحمصحميني  ص: 
ٍَ رسمًيا،ال ون شهص  فهقا ا الٌح بشرط  فال أما اها كان بوون ول أو بو ُم  

 .يوهلل

 كين الشروط ُم  ققة اال أحمه مل يُصثق ر ياا فهين حمقصح ب طالحمه    دلكن لص كاحم

ال، النكا    يهلل، ال ش  أن ال صثيق مطلصٌب وحيفظ اهللقصل اليوجية، حمقصح: 
لكن ال حمقصح: من تيول ب ي تصثيق ر ة م  وجص  الشهص  والصل أحمه زواٌل فاآٌو 

 اطين.أو ب

 المسعل  الثاني  هي مسعل : أال نفْ  لها.

َى ِمن َضرىِتها". -3 ِسَم لها َأَق ْْ  الثالث : "أو أن يََ

ٌم لكن لر ا هلا  م هلا، أو هلا قسن يقصح الرجين: أحما أتيوجها لكن بشرط أحمه ال قسن
اآو، و قه هلا ليلة، فهقا أيضاا شرٌط ف ثالثليل ني و قه هلا ليلة، او  قه هلا 
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والشرط فاآو، وحيق هلا بعو عقو النكا  أن ُتطالب  قها يف  هلل  ي النكا 
 القسم أم ال  هلا حق.

لص تيوجها علل أحمه ال حمفقة هلا، وطال د بالنفقة ف ن حقها أم ال  هلا حٌق، ولص 
تنازلد عن النفقة بعو عقو النكا  فال ُمشكلة، لكن أن يكصن  قا الشرط فال 

 .اش اطه يوهلل

أحمه ال حمفقة هلا، اتفقصا أحمه ليي هلا حمفقة، تيوجا وجلي معها فلص تيوجها علل 
  طي ، أحمفق علة، ما اهللكم  أب أن يُنفق أم ال : ال أآدومل توم، قال اشهرا 

لفسا   ؛أب أن يُنفق أو يُفارل، فال أصز له أن أ ن  من النفقة بنالا علل الشرط
 شرط.هل  ال

ُمس ق لة من  ر  رجعة  أم بأثر مس ق لة بالنفقة ُتطالب بالنفقة بأث دفإن طال 
طال ة؛ 

ُ
، والساقط  ج، ف ا تنازلد عنه ال ير ُن ما مض  قد تنازلت عنهيصم امل

طال ة، 
ُ
احمال يعص ، لكن من يصم امل ة ماح، ولص كاحمد  اح ، قصح: من اليصم فواعوا

 لص كاحمد غنية و ص فقي يليمه أن يُنفق عليها.

ط اليوجة تقصح: أحما أق ين بال عو  ولكن بشرط أن  قا العكي، تش   "أو أَثر"،
تقسم ل ثالث لياح وتقسم ليوج   اأو، ليلة، فهين الشرط   يهلٌل أم فاآو  

 فاآو.

 الرابا من الشروط الفاسدة: "أو َشَرَط فيه ِخيارًا". -4
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يقصح: أحما أش ط لنفسة اخليار ثالثة أشهر، يوهلل النكا  أم ال  النكا    يهلل، 
 والشرط فاآو.

ذا وإال فال ِنكاَح بيَنهما  -. الخامس: "أو إن جاَ  باْلَمْهِر في وقِتَ 
ََ الشْرُط وَصحى النِّكاُح".  َبَط

ي نِ دَ ُْ نَْ ن تََ   أَ ََّ عَ   َ عتُ بِ "آ قد  قه املسألة عنوحما يف ال ي ، أحمه أصز أن يقصح: 
هل ، وهلقا ان  هلللكن يف النكا  ال يو ،"نانَ يَْ بََ  ياَ  بَ اَل ال فَ إِ ، وَ الثٍ    َ إلَ  نَ مَ الثى 

ذا وإال فال ِنكاَح بيَنهماقاح: " هل   "؛ ال يوهللإن جاَ  باْلَمْهِر في وقِتَ 
ََ الشْرُط وَصحى النِّكاُح".وهلقا قاح: ؛ الشرط  "َبَط

تعا، ا، هكر مخسة  من الشروط الو ي ة من قه ين    احم قين املؤلف 
 اليول و ة: 

َِتابيى  .0  .ً ""وإن َشَرَطها ُمسَّمً  فباَنْت 

يش ط أن تكصن ُمسل ة، يق ب ي يول ملالا يف أحو ال لوان ما يعلم  ين  ة 
تكصن ُمسل ة، ف  ني أ ا غي ُمسل ة، فهين له  نمسل ة أم ال، قاح: أحما أش ط أ

حق أن يفسخ أم ال  حيق، واها ت ني أ ا ُمل و  فهين يوهلل النكا   ال يوهلل 
 ،  ح.ال ي  ز وال يص الكتابي  غير كافرةُن نكاح المسَّم لَّالنكا  أ الا

ن لكن له ،  قا ال يُؤثر علل النكا  بال طال" يى ابِ تَ َِ   تْ انَ بَ فََ "لكن املؤلف قاح: 
 حق الفسخ.
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 ف احمد ثي اا فله أيضاا الفسخ."أو َشَرَطها ِبْكًرا"  :الثاني .2

 ف احمد ق ي ة. الثال : "أو جميًَّ " .3

 .ف احمد غي حمسي ةالرابا: "أو َنسيَبً "  .4

أ ا   ت ني  يلة الفالحمية وكقا، قالصا: حمعم  ة من الق يلة، ق ط أ ا من القاح: أش
 غي هل .

  الخامس: "أو نُِفَي َعْيبه ال يَنفِسُي به النِّكاُح" ..

عيصٌب  أن العيصب الد ينفسخ هبا النكا   ة آيأش معنا يف الفوين القل بعوه
 ا .النك ايُفسخ هبالد كين عيب من العيصب   ولييىسصبة، 

اها اش ط احم فال عيب  من العيصب الد ال يُفسخ هبا النكا ، ملين: اش ط أ ا ال 
، ليي من العيصب الد يُفسخ هبا النكا هقا تكصن عرجال أو ال تكصن ع يال، ف

 لكن اها اش طه جاز له الفسخ اها ت ني اأمر خبالف هل .

 السابقة.يف املساحلين  "فَباَنْت بِخالِفه فَّه اْلَفْسُي" قاح:

 . م انتَْ إل  مسعلٍ  وهي: أ ر عتَ اُم  عَّ  النكاح

يُ وصر   مة ُم يوجة  ويُ وصر أن تكصن ُم يوجة من ُحر أم ال يُ وصراها كاحمد اأ
 .أن تكصن ُم يوجة من حر، وي يول أن تكصن م يوجة من ع و
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 عة، ا م  أصز لل ر أن ي يول من أمة  اها  اف عاحمة العيوبة هللاجة اخلومة أو
ُ
مل

 ومل أو ون أمة  وال مهر ُحر .

 قد  قه اأمة  ين اها ع قد حيق هلا أن تفسخ النكا  أم ال حيق هلا  ماها اها ع، 
  يقصح: 

" َْْت تحَت ُحرٍّ ق، تساويا هللر  وتع   قه اهللالة اأو،، أن تكصن زوجةا  "وإن َعتََ
 ال حيق هلا أن تفسخ النكا  وال ُ ي.فيف اهللرية 

 ينئق  ، اها كاحمد كد ع و  وع، م،ق،د ف: "فال ِخياَر لها بَ َتْحَت عبٍد"الثاني
 هلا أن ُتطالب بفسخ النكا ، فُ خي بني ال قال معه وبني فراقه. زأص 

تعا، ا، الفوين اللان يف  قا ال اب و ص: فويٌن يف    احم قين املؤلف 
 العيصب يف النكا .

 والعيصب يف النكا  ثالثة أقسام: 

 عيصٌب   ص بالرجين. اما 

 . أو عيصب   ص باملرأ 

 .أو عيصب مش كة 

 عيب خي ص بالرجين: الُعنَّة أو اا،ُب.
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لكن ليي من  ؛ملال الُعقم، عيب خي ص باملرأ : الرَّت،ق ف كصن مسوو   الفرل وكقا
 املرأ . وأالعيصب الد يُفسخ هبا، و ص يُ وصر يف الرجين 

ش كة ملين: اانصن، 
ُ
 ص، و كقا.والم، العيصب امل

آ ة فيه تعا،  بوأ املؤلف أوالا بالقسم القل خي ص بالرجين، وهكر 
َه(  وَمن َوَجَدْت َزْوَجها َم ب بًا"،عيصب، فن وأ باأوح فقاح: " قا اأوح،   )فص
خ وة بالرجين

ُ
 .ا ن العيصب امل

 ر. وه : ،اُول: الَ ب  أن يك ن مْط ع الَذ

  ََِْي له ما ال ي قة له أن يكصن قو ُقط  بعضه وبطَُع به"، الثاني: "أو َب
 بعضه ال ُأكن الصطل به.

 يف  اتني املسأل ني. فَّها الَفْسُي""

اهاا عنوحما ااب آصالا كان قطعاا للقكر كله أو بعضه فيهصز هلا أن تفسخ العقو، 
ها عله د ما ا، أاها مل تعلميف   ر ال اب، و قا الكالم اها مل تعلم، وآيأش معنا 

 يد فإحمه ال فسنخ هلا.ورل

  ِ الثال  من العي   وه : الُعنى. 

  :و كقا ُتض ط بضم العني، وفيه مساحلين يف الُعنة

 واملسألة اأو، يف الُعنة و ة: مسألة ث ص ا، كيف تلب   -1
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 : ُحك ها.و ة املسألة اللاحمية -2

  كيف يل د أن ُفالٌن عهنني  حم وأ أوالا بل ص ا، كيف تل د الُعنَّة 

هاا تل د الُعنة بإقراره،  ص اإن  َََبَتْت ُعنىُته ب قرارِه أو بِبََيََِّنٍ  عَّ  إقرارِه"، قال: "و 
 قاح عن حمفسه احمه عها عنو القالة،  قا ث  د الُعنة.

 .د به الُعنة، فهقا تل أن يشهو الشهص  أن فالحماا هكر عن حمقسه أحمه عهنني الثاني:

  ُحكم الُعنة:تعا، ثالث مساحلين يف  ما اهللكم  هكر املؤلف

 ال أجيين. المسال  اُول : -1

نمثر يف حاله  الح  قا لما اهللاح واهللكم  ا والمسعل  الثاني : -2
 اأجين.

 اآقاط  قا اهللكم. المسعل  الثالث : -3

   موتهما  أواًل: التعجيَ،

ا، يعا عاجي يؤ  نيالعهن جَّين، أحمه قو يكصن عهنني اليصم، وقو يس طي  الصطل غوا
و   يكصن يف  روف ُمعينة أو ىُ  بعو مو ،  صي أو بعو شهر،اليصم لكن بعو أآ

 آ  د له العهي، ف   ي  قه المثروف، فُيؤجين.

ََ سنً "، كم مو  ال أجيين  قاح: "   قه املسألة اأو، يف ال أجيين.ُأجِّ
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 حسابه  من عقو النكا ، أم من رف  ي وأ م  المسعل  الثاني  في التعجيَ:
 كم  الوعصم، أم منق  وور اهلل

َُِمه" قاح:  ه(، اأقرب أ ا )منق ُكاكه و أ نها )منق ُكاكه ه(، المثا ر ، "منذ َتحا
منق نةا ُأجين آليي  ص القل حُياكهم،  ص حُياك،م، فلعين اأقرب واهلل أعلم أ ا )

اُك هه(، ويف الروض  ُكاكهُ ه(، و ناك حمسخة ثاللة و ة حمسخة العسكر ول طها )ك،
 ين حاح تُراج .)ك،،اُك هه(، علل كُ 

َِ يمثهر ل من السيال أن اأقرب: " لعلم، ولكن القأال  ََ سن ً منذ ُتحا  ُمه"،ُأجِّ
حٌق لل رأ ، فإها  ة ما حاك د وما طال د فكيف  ة و ة أ الا القضية كلها 

فإحمه تُؤجين آنةا منق ال  اكم، وحمس ة ال  اكم اليها أليق، لص  د قا! فإن طال 
اُك هها(  اهلل أعلم.، لكن يكصن قلنا )منق ك،

يُؤجين آنة  هرية أم آنةا ميال ية، آنة ق رية  قه:  ين ا ُمو  حساب السنة اها 
 أم آنةا كسية  ميال ية يعا كسية  يقصلصن: ح  كوين له حوصح السنة.

بعض العل ال قاح: ان  قه املسألة من حمصا ر املساحلين الد ارت ط فيها اهللكم 
 ية.اأ ين يف اأحكام الشرعية أ ا تُربط بالسنة الق ر الشرعة بالسنة الش سية، و 

ع  و أ ا آنةٌ ق رية، وليس
ُ
ل عليين آنةا كسية، وان كان ا دلكن علل ُكين حاح امل

 يوح علل السنة الش سية.

 يييو عنوه كم يصماا  عشر  أيام.  مرة المسعل :
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عشر   هفسخ العقو، قاح: ا مل عليا ،جالت ُتطالب تقصح: يا فضيلة الشيخ
نابلة أيضاا اهلل ص قصح أيام فقو ي  ي اأمر،  ين ُأهين عشر  أيام  بعض العل ال و 

ع  و أ ا آنٌة ق رية.
ُ
 قالصا: أحمه آنٌة كسية، وامل

 حاله  الح  قا اأجين، له حال ني: 

 فإن وط  فيها فال فسخ.الحال  اُول : "ف ن َوِطَا فيها"،  -1

ان مل يطأ  الح السنة  قه ُي"، "وإال فَّها الَفسْ  الحال  الثاني : -2
 فلم يطأ فلها أن تفسخ النكا . ة آنةوأعطصه ُمهل

 علقة بالُعنة ويسقط اهللكم هبا؛ 
ُ
 : حال ني يفاللاليت من املساحلين امل

حمه وطئها ولص مر ا ان اع فد أ وإن اْعتَََرَفْت أنه َوِطَوها فَّيس بِعنِّيٍن"،" اُول :
 طالب بأن تفسخ النكا .فليي بعهُنني وال حيق هلا أن تُ 

ق ين ثالث   يناملرأ  تقصح: أن زوجها له ثالث آنصات ال يس طي ، ُتطالب فقو 
 اهاا ال حُيكم  نا بالُعنة وال يُقاح هبا.   حمعم، وط ،آنصات وط 

الثاني من الُمسْطات: "ول  قالْت في وقٍت: َرِضيُت به ِعنِّيًنا َسََْر ِخيارُها 
ها فهين هلا أير د من اأوقات: رليد به عنيناا   غيت فلص قالد يف وق أََبًدا"،

ا، جمر  أن ترلل به    يار ا. فإحمه يسقطيف وقد  الفسخ  ال، آقط  يارا أبوا
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ُخ وة بالرجين و ة: اخلهواح، والس،ينر 
 ناك ثالثة عيصب  أ رم من العيصب امل

يف آيال   اوالصهجال، وآيقكر ا املؤلف لكن أح  نا أن حمُقومها  نا ح  تكصن كله
ونف 

ُ
 تعا،. واحو، وآيقكر ا امل

وال و ص: قط  اخلوي ني، والسَّين، والصهجال، وآيأش.  من به  ه

ر فيه الْسم الثاني من العي   وه  الُمخت  بالمرأة، * الفصَ الثاني َذ
ر   تعال  ست  عي ٍ  ُمختصً  بالمرأة.  فَذ

َُ"، " اُول: .1 رجها مسدوًدا ال أن يك ن ف قا اأوح، )فصَ(  والرىْت
ر بعصَ الخَّْ   .يسَّكه الَذ

 .لحمه زائد ينبت في الرحم فيسدهو ص:  الثاني: "والْرُن"، .2

3. ،"َُ  ورفه في الَّ ْحم  التي بين مسَّكي المرأة،و ص:  الثال : "واْلَعَف
  فيضيق عنها فرجها فال ينفق فيه القكر.

4.  ،"َُ مخر  ب ٍل  بينانخراق ما بين سبيَّيها أو ما  :و صالرابا: "والَفْت
 .ومني

ل استطالق الب ل أن يك ن الب   الخامس: "واستطالُق بََْ ٍل َوَنْ ٍ "، .5
 ، والنهص.ال يستمس 

 .كقل  وجص  قرو  آيالة يف فرجها  ،"وُقروحه َسيىاَل ه في فََْرٍ " .9
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خ وة باملرأ .
ُ
 فهقه العيصب الس ة من العيصب امل

ش كة
ُ
كر ، آيقكر  نا بعضها، وآيق   هكر قس اا من العيصب و ص العيصب امل
 بعو قليين  بعضها، فقكر  نا آ ةا و ة: 

 .اُول: "وباُس ره" -1

و ا  الان باملقعو ، ويعرف اأط ال الفرل بني الثاني: "وناص ره"،  -2
 الناآصر وال ا صر.

خ وة بالرجين "وِخصا ه"، 
ُ
ش كة،  قا من العيصب امل

ُ
اخلوال ليي من العيصب امل

 وي ني.فقومناه، و ص قط  اخل

ٌّ وِوجا ه"،  خ وة بالقكر."وَس
ُ
ين والصجال أيضاا من العيصب امل  السه

 الثال  من العي   الُمشتَر : "َو ُن أحِدهما ُخْنَث  واضًحا". -3

ال اا الهلل، فإن كان أحو اليوجني ُ نلل و و اخلُنلل حمصعان: ُ نلل ُمشكين، وُ نلل 
شكين؛ فإحم

ُ
، خ النكا ه ال ُأيي فسفإن  قا عيٌب ُأيي فسخ النكا ، خبالف امل

، وهلقا مل يُقكر، وااا هُكر الصالهلل، فإن  ُشكين ال يوهلل معه النكا  أ الا
اخلُنلل امل

شكين لص ت ني أن أحو ا ُ نلل ُمشكين فنقصح: ت ينا عوم   ة النكا  
ُ
أما امل
.  أ الا
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،  قا الراب ، اانصن، وليي بالشرط أن يكصن "وُجن نه ول  ساعً " -4
 ح  لص كان ُأن أحياحماا.اانصن  احل اا، 

" اخلامي: -5   ."وبَََرصه

 .والسادس: "وُجذافه" -9

هكر املسألة  وهلقا،  قه عيصٌب مش كة، وكلها من العيصب الد أصز هبا الفسخ
 الرابعة يف  قا ال اب، هكر ُحكم  قه العيصب املقكصر .

 ُحكم  قه العيصب املقكصر  من جهة الفسخ وعومه حمقصح: هلا حال ان: 

ْثِبُت "يَُ  ف ا اهلُلكم  قاح: ،ال  اُول : عند عدف رض  اآلخر بهذا العيبالح
َِّ واحٍد منهما الَفْسَي"،   اهاا  قا يُل د الفسخ يف حالة عوم الرلا.لك

ووة مسأل ان  ين تو الن يف جصاز الفسخ؛ و ة: لص حوث العيب بعو النكا ، 
لعقو  ين ُأيي  ث بعو ا ين ملين العيصب يف ال ي   العيصب يف ال ي  العيب اهللا

الفسخ  ال، لكن العيب يف النكا  ُأيي الفسخ، و قا فرٌل فقهة علل طريقة 
 شيخنا القعي ة.

 اهاا  قا فرٌل بني النكا  وال ي .

ِد" ْْ  ،  قه املسألة اأو،."ول  َحَدَث بعَد الَع
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ان باآلَخِر َعيبه ِمثََُّْه"،  بر اا، ملا  اتيول امرأ ا   اك شف أن فيهالثاني : "أوَ 
اك شف قالد: أ ال أحمد أبرص، ف ا ل  حٌق أن ُتطالب، فين له حٌق أن يُطالب 

 بفسخ النكا   

ااصاب: حمعم، فهقا ال يُؤثر، كصن ا  ر فيه حمفي العيب أو عيب   ر، آصالا 
:  ة هبا برص، و ص به ُعنة أو ج،   ، أياا ما كان.بعيٌب ملله أو عيٌب غيه، ملالا

أو ة  راحاما  رضًا صريح، ورًضا بالدالل ، رضا له ص رتان:أما في حال  ال
  اللة.

 ليي له الفسخ. وَمن َرِضَي بالعيِب"" أما في الصراح  فْال:

 أو ُوجوت منه  اللٌة علل"أو ُوِجَدْت منه َداللُته"،  قاح: والثاني: الدالل ،
ا و ص فيه عيب هلكنه  ار يطأ زوج ه، أو املرأ  مُتكنه من رلاالرلا، مل ُيور  بال

ني حمه حينئق  وطل الرجين ليوج ه فهقا  اللةٌ علل الرلا، متكإو ارت مُتكنه منها، ف
 املرأ  زوجها من حمفسها فهقا  لييٌن علل رلال ا بعي ه.

 "ما ِعَِّْمه فال ِخياَر له". ف ا اهللكم حينئق  

ه  حمقصح: اها ُوجوت الواللة كالصطل وحنصه، فإن وطل اما أن يكصن وطل م  عل
 .الرلاعلل بالعيب فهقه  اللة 

لكن ان وطل م  عوم عل ه فهين  قه  اللة علل الرلا  ااصاب: ليسد  اللةا 
 علل الرلا.
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ل  الخامس  في هذا البا : هَ الفسي هنا يتم بيد الزو  أو الزوج  أو عالمس
م    ونفماها قاح امل ال بد فيه من الرج ع إل  الحَا

ٍَِم"،وال يَِتم  َفْسُي أحِدهم" ، اهاا ال يوهلل الفسخ  نا اال ُ كم ح ا إال ِبَحا اكم 
 أل  كم القالة.

 المسعل  السادس : أ ر الفسي بالعيب.

 اها فسخ القالة، املهر  الرجين  ف  مهراا مليصن لاير أو مخسني ألفاا أو ثالثني
، أو يس   حموفه، أو ي سر  بعضه، أو ال يس   شألفاا  ئاا  ي،  ين يس   املهر كامالا

  :تعا، هلقه املسألة حال ني هكر املونف 

ََ الدخ ِل فال َمْهَر"، ان قب ين ان كان الفسخ ق  الحال  اُول  قال: "ف نَ 
آصاٌل كان الفسخ منها أو منه؛ أحمه آيأش معنا يف  الو صح فليي هلا مهٌر،

مهٌر،  االووال أن الووال اها كاحمد الُفرقة من قه ين اليوجة ق ين الو صح فليي هل
 يسقط املهر كامالا اها كان من قه لها وق ين الو صح.

  نا الفرقة من قه له أم من قه لها  

انت محمقصح: آصالا منه أو منها، ملاها   فرق  ه لعيٍب فيها فالنُن الُفرق  إذاَ 
رقة ، وكقل  لص كان العيب فيه و ة الد طالب فالفمنها ُنها هي صاحب  العيب

 ان الفسخ ق ين الو صح فليي هلا مهر.منها، فلهقا ان ك
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 "وبعَده لها اْلُمَسمى ". ان كان بعو الو صح:

ف وبعو الو صح اك ش و  ين هبا، الرجين تيوجها علل مهر  قوره مخسني ألفاا،
فيها عي اا ُأيي الفسخ، تصجه ا، ىك ة اأحصاح الشخوية وطلب فسخ النكا ، 

ملاها   ،قاح: ليي ل  شةلٌ من املهر وحكم القالة بفسخ النكا ، وقاح: املهر 
أحمه آيأش معنا يف أبصاب الووال أ، من أآ اب اآ قرار املهر كامالا الو صح، 

 فإها   ين اآ قر املهر.

املسكني  قا يقصح: أحما اخنوعد، قالصا ل: أن  قه املرأ  آلي ة ومجيلة وكقا وكقا، 
طال ه صم علل من غرَّك وتُ واها هبا فيها  قا العيب، يقصح له القالة: ارف   ع

 "يََْرِجُا به عَّ  الغارِّ إن ُوِجَد". باملهر، وهلقا قاح:

أل أحمه اها كان  ناك شخٌص غرر به ف ف   عصم قضاحلية علل القل غرر ب  
 وُتطال ه ب   ين  قا املهر.

اها مل يصجو أحو غرَّك وااا أحمد من   لد  كقا من غي أن ي رك أحو فعصل  
 اهلل.

تمه، من زوجٍ  ل ار  نا  قاح يف الروض: من  ص ا الغار من عَِّم العيب َو
يَ، وك  ه،  اها علم بالعيبثالثة: زوجةٌ عاقلة، وول، ووكيين،  عاقَّ ، وولي، وَو

ليي بالضرور  أن يكقب، لكن علهم بالعيب، يعا أحمه زوَّل بن ه و ص يعلم أن يف 
 بن ه بر، اا، ومل خُيم اخلاطب.
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ها  ة العاقلة والصل والصكيين، ويقكر الفقهال يف املطصالت ال تيب ااملؤلف هكر اليوج
كلهم غرَّر،وا واج  عصا علل ال  رير ف ن القل ي   ين أوالا وثاحمياا  حمرج  هلا يف 

 الكشاف.

 المسعل  السابع  في هذا البا  وهي: مسعل  ُحكم تزويج المرأة بمعيب.

سخ  حمقصح: من العيصب الد جُتيي الف ين أصز أن تُمي،ول املرأ  مبعيب  فيها عيٌب 
 املسألة هلا أحصاح: 

 الحال  اُول : ابتدا  تزوي ها. -1

 والمسال  الثاني : االستدام . -2

 فبالنسب  لالبتدا  فعندنا النسا  عَّ  أح ال: *

 من ال تُيول مبعيب  ُمطلقاا.الحال  اُول :  -1

 .حي،ول مبعيب  يف بعض اأحصاأن تمُ  زمن أص  الحال  الثاني : -2

 حم وأ مبن ال تُمي،ول مبعيب  ُمطلقاا، و ة ثالثة أ ناف: 

 "والصغيرُة". واحد: -1

 الثاني: "والم ن نُ ".  -2

ََُمُ ". -3  الثال : "وا
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د ! ولص ح  لص رلي "ال تََُزوىُ  واحدةه منهنى ِبَمِعيٍب"،  ؤالل اللالث قاح:
 رليد، الو ي  واجملنصحمة واأمة ال يُع م رلا ا.

ن: العاقلة أوهلني : من ي  ز أن تُزو  بمعيب في بعض اُح ال، المسعل  الثا*
الك ي ، و ة العاقلة الك ي  من أصز أن تُيول مبعيب  يف بعض اأحصاح  ة 

فهقه يف بعض  ،الو ي  هبا اجملنصحمة، الك ي  فخرجد هبا العاقلة، العاقلة فخرل
 .اأحصاح أصز أن تُيول مبعيب

 ها باملعيب  وما حالة من  تيوأها باملعيب  ف ا  ة حالة جصاز تيوأ

ونف بقصله:
ُ
ا أو ِعنِّينًا "ف ن َرِضَيت الكبيرُة َم ب بً  حم وأ  الة ااصاز، هكر ا امل

  .اهاا  قه حالة ااصاز، لم ُتْمَنْا"

اها كاحمد ك ي ا عاقلةا وكاحمد راليةا بعي ه، وكان العيب ج ًّا أو ُعنة، ملاها  قالصا: 
،  قا العيب ي علق بالصطل، وأمام الناو فالرجين يلعيب ال يتعداها هُن هذا ا

ط يعة وآليم، وما به اال العافية، يا أن  قه مشكلةٌ   ص هبا  ة فقط ال ُتؤثر 
 علل أحو غي ا، فلص رليد فلها أن تُمي،ول.

َ من م ن   اهللالة اللاحمية: حالة املن  من تيوأها باملعيب، هكر قاح:  ٍن وم ذوفٍ "ب
  .اهاا  قه ثالثة وأَبََْرَص"،
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ن ُ ال أصز أن تُيول مبهنصن، ومبهقوم، وال بأبرص، رليد أو مل ترض، ملاها 
َ ر عَّ  غيرها ا أ ص زوجة ق، حي ا يكصن  قا الرجين جمنصحماا فُيقاح: ُفالن  هذا ُي

 اجملنصن، فهقا قو يُؤثر يف غيه، وهلقا قالصا: رليد أو مل ترض فإ ا ال تُيول به.

 قا الكالم علل اب وال النكا ، وليي عن اآ وام ه، لكن لنفرض أ ا تيوجد 
 أه عيٌب، فنقصح يف مسفي  بعو هل  ُجنَّ أو حوث 

ُ
ونف لة االآ وامة: هكر امل

 :ومت  َعََِّمت العيَب أو َحَدَث به لم تعا، حكم االآ وامة بقصله" 
 ُيْ ِبْرها َولِي ها عَّ  اْلَفْسِي".

( اب والا، لكن اها زوجد بسليم    طرا عليه ا عنوماهاا  حمقصح )ال تُيول مبعيب 
العيب فإن اأمر يرج  حينئق  بالنس ة للفسخ أو عوم الفسخ اليها، اها أرا ت 

 ا الصل أم ، لكن  ين ُأم قَّنا أن هذه العي   ُت يز الفسي ناُنفسخ النكا ؛ 
 واالآ وامة أقصم من كاح،ن اُصَ استدام  النُ ص حٌق هلا فقط  حٌق هلا؛ 

 "مت  َعََِّمت العيَب أو َحَدَث به لم ُيْ ِبْرها َولِي ها عَّ  اْلَفْسِي".االب وال، 
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 )باُ  ِنكاِح الُكفىاِر(

َُْدوا ِصحىَته في َشْرِعه َْر وَن عَّ  فاسِده إذا اْعتََ ِنكاِح المسَّميَن، ويَُ م ُحكُمهَ 
َْْدنَاه عَّ  ُحْكِمنا، و  ولم يََْرَتِفُع ا إلينا، ف ن أَتََْ نَا ِده َع ْْ ََ َع ْب إن أَتََْ نَا بعَده قََ

انْت ِممىْن ال َي  ُز ابتداُ   أو َأْسَََّم الزوجاِن والمرأُة تُباُح إذن أُِقرىا، وإنَ 
  .ِنكاِحها فَُرَِّق بيَنهما

ََْداه ِنكاًحا أُِقرىا وإال فُ  ان سِ وإن َوِطَا َحْرِبيٌّ َحربيىً  فَعْسَََّما وقد اْعتََ َي، ومت َ 
ِبْضه أو ل ْْ ، وإن لم تََ َْرى َبَضْته اْستََ ان فاسًدا وقََ م اْلَمْهُر َصحيًحا َأَخَذْته وإنَ 

 . َِ  ُيَسمى ُفِرَض لها َمْهُر اْلِمْث

َِتابيىٍ  فعَّ  ِنكاِحهما، ف ن َأْسَََّمْت  َُ(  وإن َأْسَََّم الزوجاِن مًعا أو َزْوُ   )فص
َْتْ  هي أو َأَحُد الزوجيِن غيرِ  ََ، ف ن َسبََ ََ الد خ ِل َبَط ُه فال َمْهَر، الكتابِيَىْيِن قب

َْها فَّها ِنْصُفه، وإن َأْسَََّم أحُدهما بعَد الدخ ِل ُوِقَ  اُمُر عَّ   وإن َسبََ
انْضاِ  الِعدىِة، وإن َأْسَََّم اآلخُر فيها داَف النكاُح وإال باَن َفْسُخه منُذ َأْسَََّم 

َفَرا َُوىُل، وإن ََ ِة،  ا أو أحُدهما بعَد الدخ ِل ُوِقَ  اُمُر عَّ  انْضاِ  الِعدى
.ََ ََّه يبَط بَْ  وقََ

 باُ  ِنكاِح الُكفىاِر(.: )قال

ار، ا ن الُكفار ي ناك صن في ا بينهم، كين اأحكام الد ف قا باب لنكا  الكُ 
  ( بلفظ زوج)ا آابقاا من أحمه ُيش ط الصل، وُيش ط الشهص ، ويقصح:  هكر 
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، وال ي قوم الق صح علل ا أاب،  ين (ق لد) يويىل، أو ا حمكا ، وتقصح: ال
 يُراعص ا يف أحمك  هم الكفار  ما يُراعص ا، وقو يُراعص ا، لكن قو ال يُراعص ا.

أوال  زحما، وال يل د   ؤالل ف اها حمفعين  حمقصح: أحمك  هم فاآو ، وأوال  م
 ف  النسب، أم  ة أحمك ٌة   ي ة  ماها يقصح املؤل

ِنكاِح المسَّميَن"،  اهاا حمكا  الُكفار يُعامين ك ا يُعامين حمكا  املسل ني "ُحكُمهَ 
 يف اأحكام.

وهلقا لص أن املرأ  هميَّةا م يوجة ُتطالب بالنفقة فهين حمقصح: هلا أن ُتطالب وتش كة 
 .ترث ا إاها مات زوجها فو يف اثك ة علل النفقة أم ال  حمعم، هلا حق، 

 وجه  ال حُيقق اأحكام الشرعية ف ا ُحك ه  له أحصاح:  اها تيوجصا علل

َْر وَن عَّ  فاسدِ  و ة: الحال  اُول : إقرارهم عَّ  النكاح الفاسد،  ه""ويَُ
 بشرطني.

 اهاا م  يُمق،رون علل النكا  الفاآو  

 قا كافٌر تيول كافر  بوون ول وال ُشهص ، ه ب عنو القسيي يف الكنيسة وعقو 
ومل يقين: زوجد، وق لد، وُأكن قوم الق صح علل ا أاب، وأتل  له عقو النكا ،

بإشكاالت كلي ، بين ُرمبا أزيوكم أيضاا مُمكن أن يكصن قو تيول هات ىرم  منهم 
 يف  صر  اجملصو، ف ا الع ين  نا  
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َُْدوا ِصحىَته في َشْرِعهم ولم يََْرَتِفُع ا إلينا"،  يقصح املؤلف: قان  "إذا اْعتََ
 شرطان.

شرط اأوح: اها تيوجصا وعقو حمكا  عقووه يف الكنيسة و م يع قوون يف  ينهم ال
 وشرعهم أن  قا عقو حمكا     يهلل،  قا الشرط اأوح.

الشرط اللان: أال ي افعصا الينا، لص ه  صا ثك ة اأحصاح الشخوية وقالصا: يا 
  قاح: ما فضيلة الشيخ،  قا رجين أتل ب ند ويُريو أن ي يوجها، قاح: أين الصل

حمع ف حنن بالصل، أين الشهص   قالصا: ما حمع ف حنن بالشهص ، فهين يُيوجهم 
سلم ويعقو هلم عقو حمكا   ال، اها ترافعصا الينا فال يُعقو هلم النكا  

ُ
القالة امل

 اال علل الصجه الشرعة.

ا بعض ش معنأ قا اها ترافعصا اب والا لُيعقو هلم النكا ، أما عقووا وجال الينا فسي
 املساحلين.

َُْدوا ِصحىَته في َشْرِعهم ولم يََْرَتِفُع ا إلقاح:  َْر وَن عَّ  فاسِده إذا اْعتََ ينا"، "ويَُ
 الشرطني.

الشرط اأوح: لص مل يع قوون    ه،  ص يف حمفسه ويف قرار  حمفسه يع قو أن  قه 
اليوال  ، ال يع قو ا زوجة، وال يع فصن هبقا-حمسأح اهلل العافية والسالمة– ويقة 

 يف  ينهم،  ين يُع م حمكاحاا   ي اا  ال.

 قلنا: اها ترافعصا يُعقو هلم علل  يننا.ولم يََْرَتِفُع ا إلينا"  قاح: 
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َْر وَن عَّ  فاسِده" قا ملا يُقاح  كم ، معنا ا أن  قا النكا  الفاآو يُعطل حُ "ويَُ
 النكا  الو يهلل.

 ن عنو القسيي يفت  قه الد تيوجد بوون ول وبوون شهص ، لكللص جا
الكنيسة، وبعو هل  حولد عنو م ُمشكلة ورفعد  عصم يف القضال ُتطال ه 

فُ عطل  طالب باملياث، واها بالنفقة، فهين حُيكم هلا  ااصاب: حمعم، حُيكم هلا
 املياث.

ِده  ف ن أَتََْ نَااهللالة اللاحمية الد يُعقو فيها النكا  علل شرعنا قاح: " ْْ ََ َع ْب قََ
َْْدنَا  ه عَّ  ُحْكِمنا".َع

ين ، ا ن: "أتصحما" فنقصح: اما أن يأتصا ق "لم يترافع ا إلينا"ا ن قاح يف اأوح: 
ََ عَ قاح: "، العقو يُريوون العقو، فال يُعقو اال بشرعنا ْب َْْدنَاه ف ن أَتََْ نَا قََ ِده َع ْْ

 عَّ  ُحْكِمنا".

ه املرأ  م يُطالب  قاهللالة اللاحمية: اها أتصحما بعو هل ، جاؤوا بعو هل  ورف   عص 
أن تأش ا، بيد اليوجية، أو أآلم اليوجان بعوما عقووا النكا ، عاقوين النكا  
بوون ل أو شهص ، وجاؤوا ا، املركي ا آالمة وأعلنصا اآالمهم، ف اها حمع ين يف 

 أحمك  هم 
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 أوالا حمقصح: ال حم عرض ا، املالة، املالة ال تنمثر له، املالة ال ت عرض له، احممثر
ل الر،  قه قاعو   نا، اهللالر تنمثر اليه، املالة ت ها له، كص م يف املالة ل

  فاملهم أ م يع قوون    ه يف شرعهم.لتيوجصا بوون و 

 اهاا عنوحما حال ني: 

َْْدنَاه عَّ  ُحْكِمنا، وإن أَتََْ نَا بع" الحال  اُول : ِده َع ْْ ََ َع ْب َده أو ف ن أَتََْ نَا قََ
 المرأُة تُباُح إذن أُِقرىا".َأْسَََّم الزوجاِن و 

اهللالة اأو،: أن تكصن املرأ  عنوما جاؤوا الينا ُيسل صن أو ي افعصن فاملرأ  يف  قه 
اهللاح ليي بينه وبينها ماحمٌ  من اليوجية، ليسد ُأ  اا له، وال  ناك ماحمٌ  من 

إذن  باحُ "والمرأُة تُ ؛ وهلقا قاح: احمكاحها، فنقصح: ف ينئق  ي قيان علل حمكاحه 
 أُِقرىا".

صا لل ركي ا آالمة وأعلنصا اآالمهم، وكاحمصا يف السابق   لجال حموران وحموراحمية و 
 يأش الشيخ يف املركي ا آالمة وُأو  هلم عقو حمكا فهين م يوجني بوون ول، 

، ويوججويو  ال، يُ قيهم علل عقو حمكاحهم السابق، ال حي اجان لعقو حمكا   
 فُيقران علل حمكاحه ا.

انْت ِممىْن ال َي  ُز ابتدا ُ ِنكاِحها"، اهللالة اللاحمية: ق  ا أعلنصا اها كاحمد و  "وإنَ 
ا آالم وأتل االثنان يُريوون أن يو لصا يف ا آالم، ف رح اا هبم، فقاح يُعرفه علل 
زوج ه يقصح:  قه ُأ  ه من الرلاي، أو  قه أ  ه من النسب، أو  قه 
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ماها كاحها  حم صز له أن ي  وئ ا  هلم اهاا   ين أ،   ره، فهين تُ ا ....... ال ه
 يفعين الشيخ يف املركي ا آالمة 

 يُفرل بينه ا، يقصح: ما أصز أن ت قيان م "فَُرَِّق بيَنهما"،  يقصح الشيخ:
 بعضك ا، تق ين اهلل منكم ا آالم لكن كين واحو منكم يق ب ل يد  ُمس قين.

يأش يُريو  أحياحماا تأش تُريو ا آالم، أو الرجينويُن ه  نا يف كلي  من املساحلين املرأ  
د املرأ  أن ُتسلم، اق نع تا آالم، وقو يق  ا شكاح ك ياا يف مسألة اها أرا 

با آالم وزوجها حموران، فهين أصز هلا أن ت قل معه بعو اآالمها يُعاشر ا وما 
 ا، هل   ال، وآيأش معنا أحمه يُصقف علل احمقضال العو .

 قا أن حموو ا عن ا آالم، وحمقصح: ال ُتسل ني ح  تُفارقني  ي معىنلكن لي
زوج ، فإن أشو املعا ة مه ا كان ا حمسان غارقاا يف اليحما أو الفصاحش وكين 

 اهلل السالمة والعافية.ح املعا ة، ال ش  أ ا أقين من الكفر، حمسأ

وإن َوِطَا " :هكر املؤلف مسألة ثاللة يف ال اب و ة فيها شةٌل من ال كرار فقاح
ََْداه ِنكاًحا أُِقرىا وإال ُفِسَي".  َحْرِبيٌّ َحربيىً  فَعْسَََّما وقد اْعتََ

 نا حريٌب وحربيٌة، مبعىن أحمه ال يُ وصر أ الا أن ي افعصا الينا عنو عقو م النكا ، 
 ين القمة وال من أ ين اهلوحمة وال أحمد أ ين أ م حربيصن يعا أ م ليسصا من 

ا، وقو يكصحمصن من أ ين اهلوحمة اأمان لكن ال خيضعصن أ الا هللكم اأمان، ف يوجص 
 ا آالم يف وقد حمكاحهم ح  حمقصح: يُعقو هلم النكا  وكقا.
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فهقا حريب و قه حربية،   جاؤوا وأآل صا، حمنمثر ا، ماها  حمقصح:  ين  ا يع قواحمه 
ا أُقرُا، وان مل قحمكاحاا أو ال يع قواحمه حمكاحاا  ان اع  حمه  حمكاٌ  يع قوان أواه حمكاحا
 وال يع قو أحمه زوج ه فإحمه يُفرل بينه ا.

 أن يقصح ، ماها يُريو ال هصش(أل فُرل بينه ا)قاح ال هصش: "َوإالى ُفِسي"،  قاح:
ملا قاح: "واال ُفسخ" قاح ال هصش: أل فُمُرل بينه ا  ما املعىن والفرل بني )ُفسخ( 

 و )فُرل بينه ا( 

، و ا نكاح ن تعبير الزاد يتضمن وج دُل تع ي اليا ؛ ال هصش  نا يس ورك عل
بينه ا،  قا  ا يُفرلال يع قواحمه حمكاحاا، يقصح:  ا أ الا ال يع قواحمه حمكاحاا، فإا

زحما، رجين ومعه عشيق ه، وال يع قو ا زوجة، وجال  ص وعشيق ه وأآل صا، فهين 
 قا  خه،ت  نفسُنه أصاًل ال ي جد نكاح ح؛ حمفسخحمقصح )حمفسخ النكا (  ال 

 قاح: )أل فُرل بينه ا(. "،واال ُفسخ"قاله ال هصش قاح: 

قان أآل ا، ما ُحكم املهر بالنس ة هل ا  حمقصح: له لا ن  قا اهللريب واهللربية ال
 حال ان: 

أعطا ا ماحلة ألف  والر الحال  اُول : أن يك ن قد أمهرها مهًرا صحيًحا، 
 ه مهر، فهقا مهٌر   يهلل، ف ا اهلُلكم في

ان اْلَمْهُر َصحيًحا َأَخَذْته"" عاملني، فإن كاحمد قو أ قته فاهلل و هلل رب ال ومت َ 
 وان كاحمد مل تأ قه فلها حٌق أو ُتطالب به.
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، ملين: مهر ا برميين من اخل ر، أو ماحلة   اهللالة اللاحمية: أن يكصن املهر غي   يهلل 
 من هللم اخلنيير، ف ا اهللكم  قاح املؤلف: له حال ان:  صكيل

"، اأو،: َْرى َبَضْته اْستََ ان فاسًدا وقََ م اخلنيير،  ص فاآو، ماحلة كيلص من هلل "وإنَ 
وكاحمد ق ض ه أ الا واحم هل املصل ،   أآل د بعو هل  وتورفد فيه واحم هل 

"أمره، ف اها حمقصح فيه  قاح:   ، ليي هلا أن ُتطالب ب يه."استْرى

ِبْضه" اهللالة اللاحمية: ْْ و أاخل ر،  فاآو ومل تق ضه، ماحلة برميين من، مهٌر "وإن لم تََ
ماحلة كيلص من هللم اخلنيير ومل تق ضه، وجالت وأآل د وقالد: أُريو املهر، ف ا 

  اهللكم 

 ،" َِ قل  لص  اها مل تق ض  قا املهر الفاآو، وك"أو لم ُيَسمى ُفِرَض لها َمْهُر اْلِمْث
 مهر امللين.فإن هلا  ،كان املهر غي ُمس ل، تيوجصا علل أال مهراا

تعا، ا، مسألة ت ي الوين من قه ين أحو اليوجني، اما     احم قين املؤلف
اآالم أحو اليوجني أو كال ا، أو ره   أحو اليوجني،  قه  صر، ف ا ُحكم  قه 

 الوصر 

 : أحصاححمقصح:  قه الوصر هلا 

ونف الحال  اُول : حال  بْا  النكاح،
ُ
تعا، ك ها  صرتني   هكر امل

 قل فيها النكا .ي 
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َُ(  وإن َأْسَََّم الزوجاِن مًعا، اأو،:  ن  قه اهللالة اأو، أن ُيسلم اليوجا")فص
 معاا.

جال الرجين  ص وزوج ه وأآل ا، فهين ي قيان علل حمكاحه ا أم ال  ي قيان علل 
حمكاحه ا بالشرط القل هكرحماه و ص: النمثر ا، اهللاح ا ن و ا يُ احان اهن فُيقران 

كا ، ح  لص كاحمصا ليسصا من أ ين الك اب، يعا لص كان وثا ووثنية  علل الن
 علل حمكاحه ا. ه اح  لص كاحما ليسا من أ ين الك اب، ما  اما قو أآل ا معاا ف

َِتابيىٍ "،  اهللالة اللاحمية الد يُقاح فيها ب قال النكا : لقل أآلم اليول، ا"أو َزْوُ  
  أصز سلم أصز له اب وال حمكا  الك ابية أم الواليوجة مل ُتسلم، لكنها ك ابية، امل

 أيضاا. ""عَّ  ِنكاِحهمااب وال حمكا  الك ابية، فيهصز اآ وامة حمكاحها، فه ا 

 هكر املؤلف أيضاا هلا  صرتان:  الحال  الثاني  حال : انفسا  النكاح،

 ا ف القل أآلم اليوجة، واليول بقة كافراا،"ف ن َأْسَََّمْت هي"،  الوصر  اأو،:
اهللكم   ين ي قيان علل حمكاحه ا  حمقصح: ال، يُصقف اأمر علل احمقضال العو   

 ك ا آيأش.

 نا املؤلف ي كلم ع ا ق ين الو صح: ا ن أآل د اليوجة، واليول علل ُكفره، 
 ن هل  ق ين الو صح فينفسخ النكا ، ال ي قصن، بين ينفسخ النكا  فصراا.اوك
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اها  ،أو َأَحُد الزوجيِن غيِر الكتابِيَىْيِن"الثاني  من حاالت انفسا  النكاح: "
أآلم أحو اليوجني غي الك ابيني، ك ا لص أآلم اليول وزوج ه جمصآيةٌ أو  نووآيةٌ 

 أو غي هل ، ف ا اهللكم  ق ين الو صح حمقصح: ينفسخ النكا .

ََ النكاح"، قاح: ََ الد خ ِل َبَط من قا   "أو َأَحُد الزوجيِن غيِر الكتابِيَىْيِن قب
 حماحية بُطالن النكا .

 بالنس ة لل هر ماها حيوث فيه  له حال ان: 

َْْتُه فال َمْهَر"، قاح: ا؛ فإن كان القل أآلم  ة، فيقصلصن: ال مهر هل "ف ن َسبََ
 ُن الفرق  جا ت من ِقبَّها.

 له حال ان: وان كان القل أآلم  ص ف ا اهللكم 

َْها فَّها ِنْصُفه"،قال:   قها قل أآلم  ص اليول  ص القل آكان ال  فإن "وإن َسبََ
وآيأش  ،ن الفرق  جا ت من ِقبَّه قبَ الدخ لُبا آالم، فلها حموف املهر؛ 

 معنا يف ك اب الووال أن الووال له أحصاح: 

، ويس قر بالو صح وبأشيال ُأ رم ُتقكر.  اهللالة اأو،: ث صته كامالا

ن قه ين اما أن تكصن الفرقة م اهللالة اللاحمية: أن يف ل اليوجان ق ين الو صح، فهقا
و تكصن الُفرقة من قه ين اليول فلها حموف املهر، ويسقط أاليوجة فليي هلا مهر، 
 ها ق ين الو صح.ليف حالة الفرقة من قه 
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 ا ن عرفنا اهللالة اأو،: بقال النكا ، اهللالة اللاحمية: بُطالن النكا .

تعا، عم   املؤلف ؛ ان آ قها لإلآالم، لعينها"َْ "ف ن سبََ قاح املؤلف: 
  أن اللان ُيسلم ان شال اهلل وعساه.هبا تفاحلالا 

بين يوم،  فتصق اهللالة اللاللة و ة حالٌة يُ صقف فيها، ال حمقصح مب ر  ا آالم
فإن أآلم ا  ر فه ا علل النكا ، وان ل  ُيسلم ا  ر فُرل بينه ا بأثر  رجعة 

 منق ا آالم، ما  صر ا  

وإن " ث  صر، و ص املؤلف هكر قاعو ا وحنن حمُفولها، قاح:هكر املؤلف هلا ثال
 ، وهلا  صر:َأْسَََّم أحُدهما بعَد الدخ ِل"

 أن ُيسلم أحو اليوجني غي الك ابيني. الص رة اُول : -1

2- .  الوصر  اللاحمية: أن ُتسلم زوجة ك ايب 

 أن ُتسلم الكافر  كد الكافر. الص رة الثالث : -3

 ة: اها و "وإن َأْسَََّم أحُدهما بعَد الدخ ِل" ه بقيد  صر  ال حمو لها يف قصل
أآلم زول الك ابية، زول الك ابية اها أآلم فه ا علل حمكاحه ا، فهقه  رل من 

  نا، الع ار  ُمطلقة لكن قيو ا ما آ ق.

ما ُحكم  قه الوصر  اها أآلم أحو اليوجني غي الك ابيني، أو أآل د زوجة  
  الك ايب، ما حك ها  ك ايب، أو أآل د زوجة الكافر غي
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ِة"،  قاح: فرل أن تُ  ت صقف يف اهلُلكم، ال تس طي "ُوِقَ  اُمُر عَّ  انْضاِ  الِعدى
 ن تقصح  ا علل حمكاحه ا، ا، م   عنوحما حال ني بعو  قا ال صقف: أبينه ا، وال 

 افر،ملا أآل د زوجة الك"ف ن َأْسَََّم اآلخُر فيها داَف النكاُح"،  اهللالة اأو،:
ركي ا آالمة، قالصا هلا: ال أصز أن أآل د يف امل  رجد من عنوه وه  د

يُعاشرك، تصقف اأمر، ف صقفد قالد له: أحما أآل د، زج  تعص ل ا، بي   و 
واملشايخ يقصلصن: لوي  ُمهلة يف  الح العو ، فإن أآل د يف العو  فالنكا  

، واال يُفرل بيننا، قاح: أريو أن ُأآلم، فأآلم، ف ا اهللكم   ا علل  بال 
 حمكاحه ا.

  ، ف اها قاح الحال  الثاني  وهي: أال ُيسَّم

َُوىُل"، كا   وان مل ُيسلم  الح العو  احمفسخ الن "وإال باَن َفْسُخه منُذ َأْسَََّم ا
َََّم "وإال باَن َفْسُخه منُذ َأسْ  ين ينفسخ النكا  باحمقضال العو   ال، قاح ل : 

َُوىُل"،  آالم فالنكا  مفسصخ، وي تب علل  قا مساحلين يف أل منق وقد ا ا
.  العو  ملالا

فر أحو و ة: اها ك -حمسأح اهلل العافية–  احم قين بعو هل  ا، الوصر  اأ رم 
  وارتو، ف ا اهللكم يف هل   هكر املؤلف هلا  صرتني فقاح:  اليوجني

َفَرا"،  اهلل  اا، عافاحمعا : أن يكفرا مجي-حمسأح اهلل العافية–فالوصر  اأو، "وإن ََ
 أن يُ  نا واياكم علل  ينه. -عي وجين-واياكم، حمساح اهلل 
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الوصر  اللاحمية: أن يكفر أحو ا، وال فرل حينئق  بني اليول أو اليوجة، الك ايب أو 
 غي الك ايب، فال فرل بينه ا.

 ماها حمع ين  

 اهللالة اأو،: أن يكصن هل  بعو الو صح. -1

  ين الو صح.واهللالة اللاحمية: أن يكصن ق -2

 فإها كان ق ين الو صح فُيفسخ، اها حولد ر ٌ  ق ين الو صح احمفسخ النكا .

"أو أحُدهما بعَد الدخ ِل ُوِقَ   أما اها حولد بعو الو صح فقاح املؤلف:
فإن أآلم وعا  ا، ا آالم  الح العو  فه ا علل  اُمُر عَّ  انْضاِ  الِعدىِة"،

بان احمفسا ه منق ارتو، حمسأح اهلل العافية  حمكاحه ا، وان مل يرج  ا، ا آالم
 والسالمة.

ََ"،  وأما ان كان ق ين الو صح فقاح: ََّه يبَط بَْ صقف ق ين الو صح ي طين وال يُ "وقََ
 اأمر.
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 )باُ  الصىَداِق(

  َ ِد من َأربِعمائِ  ِدرهٍم إل  َخْمِسمائٍ ، َو ْْ  ما ُيَسن  َتخفيُفه، وَتسميُته في الَع
َى، وإن َأْصَدَقها تعَّيَم قرآٍن لم َيِصحى َصحى َ َمًنا أو  ، بَ ُأْجَرًة َصحى َمْهًرا وإن َق

هه وأَد ه وِشْعره ُمباحه معَّ فه، وإن َأْصَدَقها طالَق َضرىِتها لم َيِصحى ولها َمْهرُ  ْْ  ِف
. َِ ََ اْلُمَسمى  َوَجَب َمْهُر اْلِمْث  ِمْثَِّها، ومت  َبَط

َه(  وإن َأْصَدَقها أَْلفً  ان أب ها َميِّتً )فص ان أب ها َحيًّا أو أَلفيِن إنَ  ا َوَجَب ا إنَ 
انْت لي زوج ه بعَْلَفْيِن أو لم تكْن بعَْلٍ  َصحى باْلُمَسمى  ، وعَّ  إنَ  َِ  . َمْهُر اْلِمْث

ََ الصداُق أو بعُضه َصحى، ف ن ُعيَِّن ُأجِّاَل وإال َفَمَحَّ ه اْلُفْرَق ُ   .وإذا ُأجِّ

، وإن َوَجَدت وإن َأْصَدَقها  َِ مااًل َمغص بًا أو ِخنزيًرا ونحَ ه َوَجَب َمْهُر اْلِمْث
 .اْلُمباَح َمِعيًبا ُخيََِّرْت بيَن َأْرِشه وِقيمِته

 ََ ََ قب وإن تَََزوىَجها عَّ  أَْلٍ  لها وأَْلٍ  ُبيها َصحىت التسميُ ، فَّ  طَّى
َْْبِض رََجَا باَُْلِ  وال شيَ  عَّ     َشَرَط ذل  اُِ  لهما، ولالدخ ِل وبعَد ال

َ  اْلُمَسمى  لها  .لغيِر اُِ  فك

َوِليٌّ  وَمن َزوىَ  بِْنَته ول   ََيًِّبا بدوِن َمْهِر مثَِّها َصحى وإن ََرِهت، وإن َزوىَجها به
، وإن َزوىَ  ابَنه الصغيَر ِبَمْهِر ا َِ َِ غيُره ب ذِنها َصحى، وإن لم تَْعَذْن فَمْهُر اْلِمث  ْلِمث

ان ُمْعِسًرا لم َيْضَمْنه اُُ .  أو أَثَر َصحى في ِذمىِ  الزوِ ، وإنَ 
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َْْبِض وضِ  ََ ال ِد، ولها َنماُ  اْلُمَعيىِن قب ْْ َه(  َوَتْمَُِّ  المرأُة َصَداَقها باْلَع د ه )فص
 بِضدِّه، وإن أَتََََّْ  فِمن َضَماِنها إال أن َيْمنَََعها زوُجها قََْبَضه فَيْضَمَنه، ولها

 .التَصر ُ  فيه وعَّيها زََاتُه

، وفي َِ َفِص ََ الدخ ِل أو اْلَخَّ ةِ فَّه نصُفه ُحْكًما دوَن َنمائِه اْلُمنَْ ََ قب  وإن طَّى
َِ له نصُ  ِقيمِته بدوِن َنَمائِه، وإن اخْ   أو َورَ ََُتهما في َ  الزوجانِ ََّ تََ اْلُمتىِص
ِْر  به فْ    .فْ ُلها لُه، وفي قََْبِضهَقْدِر الصداِق أو عيِنه أو فيما َيْسَت

َُ ابنَته اْلُمْ بَََرَة، أو تَعَذنَ  َه( َيِصح  َتف يُض الُبْضِا بعن يََُزوَِّ  الرج  امرأةه )فص
هما لَ لِيِّها أن يََُزوَِّجها بال َمْهٍر، وتف يُض اْلَمْهِر بعن يََُزوَِّجها عَّ  ما َيشاُ  أحدُ 

َِ بالَعْْ  َْْدرِه بِ أو َأْجَنِبيٌّ، ولها َمْهُر اْلِمث ُم ب َوِإْن تَراَضيا ، طَََِّبَهاِد ويََْفِرُضه الحَا
ََُّه َعََّ  َمْفُروٍض َجازَ  بَْ  .قََ

ََ فََْرِضهَ  َِ قَب ََ اُصابِ  وَمن ماَت منهما قب، َوَيِصح  ِإبراؤَها ِمن َمهِر اْلِمْث
ََ الدخ ِل ف ْب ها المتعُ  َّوالفْرِض َورِ َه اآلَخُر ولها َمْهُر ِنساِئها، وإن طَّىَْها قََ

َِ بِالد ُخ ِل، َوِإْن طَّىْها ب ِْر  َمْهُر الِمْث عَده فال بْْدِر ُيْسِر َزوِجها َوُعْسرِه، َوَيْسَت
َعَ .  ُمتَْ

تعا، ا، )باب الووال(، وباب الووال من اأبصاب     احم قين املؤلف
ه ة يف ك اب النكا ، ف وأ املؤلف

ُ
ا متعا، ب يان ُآنن النكا ،     امل

   حكم املهر الفسا . ،القل يوهلل مهراا وما القل ال يوهلل
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 أما آننه فقكر ثالث ُآنن: 

وأال يُلقين  ُيسن  فيف الووال،")باُ  الصىَداِق(: ُيَسن  َتخفيُفه"،  اُول :
 علل اليول بووال  ك ي.

ِد" ْْ يف  كر، أل أن يُقاح ويُقكر يف العقو، فإن مل يُق الثاني: "وَتسميُته في الَع
العقو  ين ي طين النكا   آ ق معنا أن: من تيوجد وال مهر هلا أو مل ُيسم املهر 

س  ب واأفضين أن ُيس ل املهر يف النكا .  قا ال يُفسو النكا ، فإن
ُ
 لكن امل

ن أن يكصن املهر م "من َأربِعمائِ  ِدرهٍم إل  َخْمِسمائٍ "، اللاليت من السنن:
الور م كم ُيساول جراماا من الفضة  ثالثة أربع احلة  ر م ا، مخس احلة  ر م، 

حمضرهبا يف آعر جرام الفضة  1233جرام،  1233يساول  433*3جرامات، 
لاير آعص ل،  قه  2433حنصاا من هل ، فوار عنوحما كم   أوتقري اا ريالني 

 اأربع احلة، واخل س احلة تييو عليها.

دِ  ْْ تييو علل  س احلةاخل ِسمائٍ "، من َأربِعمائِ  ِدرهٍم إل  َخمْ  "وَتسميُته في الَع
 لاير، فُيس  ب هل . 3333 كصن ف اأربع احلة بس  احلة لاير،

َ  ما " يوهلل، فقاح: القل   احم قين ا، املسألة ال الية و ة: ما يوهلل مهراا وما َو
َى"  .َصحى َ َمًنا أو ُأْجَرًة َصحى َمْهًرا وإن َق

معنا  ، ما القل يوهلل أجر   آ قما القل يوهلل وناا  آ ق معناا يف ك اب ال ي 
 .يف ك اب ا جار 
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َى"،قصله:  ا  "وإن َق اشارٌ  ا،  الف يف بعض العل ال القين جعلصا لل هر حوا
 .تعا، فقالصا: أقين املهر كقا وكقا، ك ا  ص مق ب اهللنفية  هأقل

عنو  ملين: ال عليم، ال عليم إذا أصدقها منفع ،  هكر  صراا من الووال و ة: 
 :ؤلف ُ صرامل

ا، س مالً ُنه لي"وإن َأْصَدَقها تعَّيَم قرآٍن لم َيِصحى"   و ص: الوصر  اأو،
وتعرفصن أن املق ب: ال أصز أ ق اأجر  علل أع اح الُقرب، وتعليم القر ن من 

 أولهلل الُقرب.

هه وأَد ه وِشْعره ُمباحه معَّ فه  الوصر  اللاحمية: يوهلل، و ص تعلي ها ْْ أن  "،"بَ ِف
  ها فقهاا، أو أ باا، أو شعراا ُم احاا، واش ط املؤلف أن يكصن معلصماا.يُعل

أوح شةل اش ط: أن يكصن ُم احاا، وأن يكصن معلصماا، فالفقه يُعل ها ملالا زا  
املس قن ، ط عاا  نا  قا أيضاا ُيش ط أن يكصن ُم احاا، ما يكصن شيئاا غي ُم ا ، 

علقات، يُع لها قويو  امرؤ القيي، أووال بو أن يكصن معلصماا، ملين: يُع
ُ
 ل ها امل

 علل حسب ال الة. غي ا

وهلل أن ُأعين  ين ي "وإن َأْصَدَقها طالَق َضرىتِها لم َيِصحى ولها َمْهُر ِمْثَِّها"،
 ُنه ليس أمًرا مالًيا.الووال تطليق الضرَّ   حمقصح: ال يوهلل هل ؛ 
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قه قاعو  يف أل مسألة حمقصهلا: اها مل و ولها َمْهُر ِمْثَِّها"، اها ما  هللَّ فلها: 
الووال  اها فسو)يوهلل الووال فنقصح: أب مهر املليُن، وآيأش،  قه قاعو ، 

س ل وجب مهر امللين
ُ
 .(أو بطين امل

ََ اْلُمَسمى  َوَجَب مَ ما حكم املهر الفاآو  أعطاحما قاعوته فقاح:  ْهُر "ومت  َبَط
 ،" َِ يالا أو أ وقها طالل لر ا، أو أ وقها برم ك ا لص أ وقها شيئاا ُىرماا،اْلِمْث

 من اخل ر أو غي هل .

تعا، ا، فوين  من فوصح الووال وهكر فيه مساحلين     احم قين املؤلف
 ت علق مبن أ وقها هلا وأبيها وحنص هل .

ان أب ها َحيًّا أو أَلفيِن تعا،:   قاح َه(  وإن َأْصَدَقها أَْلًفا إنَ  ")فص
ان أب ها َميِّ  "،إنَ  َِ  . نا الووال غي معلصم ًتا َوَجَب َمْهُر اْلِمْث

ان ، اهلل أعلم، ُمسافر، مل يولنا اخلم، فيقصح: ان كايقصح: هلا ألف اها والو ا حيًّ 
ص ا غي ال اقة، أب هلا أبص ا حياا فلها ألف، أبص ا مصجص  يورف عليها يُك ين

س ل، 
ُ
 هر املهلنين.مهلا حينئق  وأب مصجص  فلها ألفان، حمقصح حينئق : بطين امل

انْت لي زوج ه بعَْلَفْيِن أو لم تكْن بعَْلٍ  َصحى  املسألة اللاحمية: "وعَّ  إنَ 
  باْلُمَسمى ".

ند ك  قصح:  ين أحمد م يول  يقصح: اها كند م يوجاا فلها مهٌر عشرين ألفاا، واهاي
ا يمثهر اخلم،  ينغي م يول   وهلل  ي فلها عشر   الف، رالية  قالد: حمعم، غوا
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ا ُن ُخَّ  المرأة من ضرة من أَبر أغراضهقالصا: حمعم يوهلل، ملاها  قاح ال هصش: 
، و قا واق  النسال، فيقصح:  قا أمٌر مقوصٌ  لل رأ  مس عو  أن المْص دة لها

 توف  فيه اأمصاح.

ين  ين الووال ي أج المسعل  الثالث  في هذا البا  وهي: تعجيَ الصداق،
  ُأكن تأجيله ملين القرض أم بال أجيين، أم حاحٌّ 

ََ الصداُق أو بعُضه َصحى"، يقصح املؤلف:  يوهلل ال أجيين. "وإذا ُأجِّ

 قاح: ثالثني ألفاا ُتوف  بعو آنة، ال ُمشكلة.

فال  اريخ كقا،ُتوف  يف ت قاح: عشرين ألفاا ُتوف  ا ن، وعشر   الف ُتوف  ُمؤ راا
 ُمشكلة.

 جين ف ا اهللكم  وان ُعني اأ  اها مل حُيو وا تاريخ اأجين ف ا اهللكم

:"ف ن ُعيَِّن ُأجِّاَل"،  قاح: وإال َفَمَحَّ ه " ان ُعني أجالا في عني، وان مل يُعينا أجالا
 أو باملصت. نوالفرقة  نا بال ينصحمة أو باملصت، يعا بالطالل ال احل، اْلُفْرَقُ "

و ِخنزيًرا َمغص بًا أوإن َأْصَدَقها مااًل   هكر مسألةا رابعة يف  قا ال اب و ة: "
"   ف ا اهللكم  عرفناه مما آ ق: ونحَ ه"، َِ  .اسدُنه ف"َوَجَب َمْهُر اْلِمْث
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تعا، يف املاح امل وصب بكص  ا يعل احمه م وصباا، قاح:  صش  نا قيو ال ه
احممثرل أرض فالن الفالن أحما أ ق ا منه بالقهر والقص ، وأعطيها مهراا ل ، ف ينئق  

 والا عنها.وال ب ض، وأ ب هلا مهر امللين، وال تس  ق اأر  كا نلا هللحمقصح: يو

وأما ان تيوجها علل ع و  أو أرض  أو حنص هل  ف  يند م وصبة، قاح: أعطي  
 اأرض الفالحمية مهراا، ف  ني أ ا م وصبة و ة ال تورل، فلها قي ة تل  اأرض.

ثالثني  ر امللينوعو ا بأرض قي  ها مخسة ماليني، فهين تقصح ل بعو هل  مه
 ألفاا! ال، هلا قي  ها، اال اها كاحمد تعلم.

بقصله:  علل ما قيوه الشار  وإن َأْصَدَقها ماالً َمغص بًا"اهاا حُي ين كالم املؤلف "
ذل (  ، أما اها مل تعلم فلها قي  ه يصم العقو.)يعَّمانهَ 

ا، ه كل و ق )لها قيمته ي ف العْد(فال هصش يقصح:  )لها قيمتُه(وكل ة  ة مه ة جوا
ال يكفة أن تقصح )هلا قي  ه(، ملاها  ملين العقار أحياحماا طال  وحمازح، و ص أ وقها 
أرلاا م وصبة و ة ال تعلم، واك شفد يف أيام   صط العقار أن اأرض ال تساول 
ا، ماحلة ألف، كاحمد ق ين هل  ُتساول مليصن، فهين ُتطال ه مبليصن أم مباحلة ألف  

 قو.حمنمثر قي  ها يصم الع

طا ا  واقاا ُم احاا أع "وإن َوَجَدت اْلُمباَح َمِعيًبا ُخيََِّرْت بيَن َأْرِشه وِقيمِته"،
 لكنه معيب.
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أ وقها آيار  وقاح:  قه السيار  مهٌر ل ، آيار  من النصي الفالن،   ملا أ قت 
: ُ ي يف املاكينة، ما القل حمقصح  حمقصح اباملهر ت يند أن السيار  فيها عطين و ر 

بني اأرش وأن تأ ق قي ة السيار  الو ي ة، ان كاحمد ُم قصمة، واال فامللين، 
 والسيار  ُم قصمة.

هكر مسألةا أ رم و ة: اها تيوجها علل ألف  هلا وألف  أبيها، أو علل ألف  هلا 
 وألف    ر غي أبيها، ف ا اهللكم  هكر  صرتني: 

 الوصر  اأو،: اها اشُ ط جيٌل لءب. -1

 للاحمية: اها اشُ ط جيٌل ل ي اأب.والوصر  ا -2

حىت "وإن تَََزوىَجها عَّ  أَْلٍ  لها وأَْلٍ  ُبيها صَ  حم وأ باش اط جيل  لءب، قاح:
   د  قه ال س ية، واها تيوجها يُعطيها ألفاا ويُعطة أبا ا ألفاا. التسميُ "،

ق ق ين قو يُطلاملشكلة  نا أين اها أعطا ا ألفاا وأعطل أبا ا ألفاا  املشكلة أحمه 
.  الو صح، اها طلق بعو الو صح فالطالل بعو الو صح يس قر به املهر كامالا

 لكن اها طلق ق ين الو صح فلها حال ني: 

اهللالة اأو،: بعو الق ض، اأب أ ق اأف، وال ند أ قت األف، ف اها حمع ين 
 بعو الق ض 
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َْْبِض رََجَا باَُلْ  ََ الدخ ِل وبعَد ال ََ قب   عَّ  اُِ  لهما"،ِ  وال شي َ "فَّ  طَّى
ف، ف، فيأ ق منها األلله  ص حموف املهر أم ال  له حموف املهر، حموف املهر أ

واأب  قاح له: ال يأ ق مخس احلة من  نا ومخس احلة من  نا، ملاها  أن  قه 
الوصر   م يقصلصن: كأن الصاق  أحمه جعين الووال هلا ألفني،   اأب له أن ي  ل  

منها ألفاا، طلقها ق ين  متل أم ال  له أن ي  ل ، فهال اأب و من ماح ولوه 
 الو صح فيأ ق منها ألفاا، أبص ا ليي له عالقة يف الوصر  الد هكرحما.

ال يُعطة ال ند، وال يُعطة اليول، لكن جياه اهلل  ياا  وال شيَ  عَّ  اُِ "
 املفروض أحمه ي ساعو م  بن ه، يعا طُلقد.

َْْبِض"، وبعَد ااملؤلف قاح:  ما رأيكم لص كان هل  ق ين الق ض  قاح: زوجناك ل
ف أبيها، طلقها ق ين الو صح وق ين أن ُيسلم شيئاا ف ا لال ند علل ألف هلا وأ

اهللكم  ما يرج ،  ص يوف  ا ن ألفاا، قاح يف الروض ويف غيه: )وق ين الق ض 
لف لليوجة أآقط عن اليول حموف املهر(، فُيعطة األف لليوجة، وبعوما يُعطة ا

 فاأب يُريو أن ي  ل  حموفها، أو ي فا م  ص وابن ه.

اها اش طناه ل ي اأب،  قا لءب، واأب له أن ي  ل ، لكن ل ي اأب كاأخ، 
   هوابن العم، وغي 

َ  اْلُمَسمى  لها"."قاح:   ول  َشَرَط ذل  لغيِر اُِ  فك
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ها، ألف هلا وألف ل ند ألٌف هلا وألٌف أم  يقصح: زوجناك ال ند علل أحم
 فاُلفين لها. ال ها، ألف هلا وألف أ يها، 

 السابا من مسائَ هذا البا : التزويج بدون مهر المثَ، له ص رتان: 

ا بدوِن َمْهِر "وَمن َزوىَ  بِْنَته ول   ََيِّبً  الوصر  اأو،: الو ة، و ة هكر ا بقصله:
 مثَِّها َصحى وإن ََرِهت".

س ل أم ال  ينعقو  قه الوصر  اأو 
ُ
،، اها زوَّل بن ه بوون مهر امللين، فهين يوهلل امل
س ل، و قا  اٌص باأب، ملاها  اٌص باأب 

ُ
 النكا  بامل

طيب لص زوجها بوون مهر ممكن، اأب لص زوجها بأكلر من مهر امللين وأ قه، 
 امللين وما يأ ق فهص أفضين.

ِليٌّ "وإن َزوىَجها به وَ  حمية:"، فلص كان غي اأب فهقه اهللالة اللاوإن ََرِهت"
 غيه يعا غي اأب، فيكصن هلا  صرتان:  غيُره"،

 اها كان بإه ا  هلل هل . "ب ذنِها َصحى"، اأو،: -1

". ان كان ب ي اه ا قاح: -2 َِ  "وإن لم تَْعَذْن فَمْهُر اْلِمث

قاح: زوجها علل عشر   الف، مهر مللها مخسني ألفاا، فهين يوهلل النكا   حمقصح: 
 يوهلل وهلا مهر امللين.
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ا ليي ال ند، وال املرأ ، وال اأحملل، ف المسعل  الثاني  وهي: تزويج االبن، 
 اهللكم  

َِ أو أَثَر َصحى في ِذمىِ  الزوِ ، وإن   قاح: "وإن َزوىَ  ابَنه الصغيَر ِبَمْهِر اْلِمث
 .َان ُمْعِسًرا لم َيْضَمْنه اُُ "

 معنا أحمه أصز لءب فقط أن يُيول ابنه لص زول اأب ابنه الو ي، وقو آ ق
الو ي، فإن زول ابنه الو ي مبهر امللين أو أكلر من مهر امللين، أو أقين، املؤلف 

 يقصح "مبهر امللين أو أكلر"، فأقين من باب أو،، بالعكي أحمف .

فإن زوجه مبهر امللين أو أكلر أو أقين  هللَّ، ومن القل ي   ين املهر   ين اأب 
 .م الصلو  الصلو،القل ز،وَّل أ

ق ، فله حال ان: ان كان ُمصآراا، وعنوه حمقص  تُؤ َصحى في ِذمىِ  هذا الزوِ "قاح: "
ان ُمْعِسًرا لم َيْضمَ وان مل يكن عنوه ماٌح وُمعسر ف ا اهللكم  ، من ماله ْنه "وإنَ 
 ال يض ه اأب، يُطال صحمه  م بطريق هم، أما اأب فال يض ن هل . اُُ "

َه(  )فصتعا، ا، فوين  من فوصح الووال، فقاح:  ف ؤل  احم قين امل
ِد". ْْ  َوَتْمَُِّ  المرأُة َصَداَقها باْلَع

 قه املسألة اأو،: مباها متل  املرأ   واقها   ين متلكه مبهر  العقو أو متلكه 
أن  الو صح، م  ينبالو صح   ين ُأل  بالعقو أو بالو صح  بالعقو، ح  ق 

 ها حوين الفرال ق ين الو صح، لكن  قا ال يُؤثر.حموفه قابيٌن للسقصط ا
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تعا،: متل  مجي  الووال، )متل   واقها( يعا   وهلقا قاح املؤلف
 متلكه كله بالعقو.

ما ور  هل   ورته يف أربعة مساحلين: يف الن ال، ويف ال لف، ويف ال ورف، ويف 
 اليكا .

ََ قََْبِضه"  .في النما : "ولها َنماُ  اْلُمَعيىِن قب

اها قاح: زوج   بند علل أن مهر ا  قه الناقة، أو  قه النخلة، أحم هد الناقة 
 أو أورت النخلة، فالل ار لليوجة، ال يقصح: مل حيوين الو صح، حمقصح: اا ي  هلا.

 لص قاح: زوجنا ا علل حماقة، وعنوه حماقة يف ال يد، وأتد"وِضد ه بِضدِّه"،  قاح:
، ليي اق ُنه ما تعينت هذه النه أم هلا  له  ص؛ صلو  قا للبصلو ق ين أن تق ض، ا

 الزماا أن تكصن  قه الناقة  ة مهر ا.

هر املهر، و قه من املساحلين امل ت ة علل كصن امل فاملسألة اللاحمية: ال لف، اها تل
 ُأل  بالعقو، اها تلهف فإما أن يكصن املهر ُمعيناا ملين  قه الناقة، ف ا اهلُلكم 

ة مهرك،  قه الناق أن لص تلف، قاح: تيوج   عللَضَماِنها"، َ  فِمن َِّ تَ "وإن 
  ماتد الناقة بعو اليوال ُم اشر ، تلفه علل ملكه أم علل ملكها  بوون تعو  وال 

 ْضَمَنه"،"إال أن َيْمنَََعها زوُجها قََْبَضه فيَ  تفريط فعلل ملكها، اال يف حالة قاح:
 .اها منعها الق ض
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ح: ال، ال أعطي ، ف كها عنوه، يوه ا ن  ارت يو قالد: تُعطيا الناقة، قا
عني.

ُ
 غوب فيض ن، ط عاا  قا الكالم يف امل

عني فهص اها تلهف فعلل ل ان من  قاح: تيوج   علل أن أُعطي  
ُ
أما غي امل

 حماقةا مهراا، وعنوه حماقة وماتد، ف ن ل ان اليول، ليسد من ل ان اليوجة.

وعنوحما  ،نها تمَّ  الصداق بالعْد: التصر المسعل  الثالث  مما يترتب عَّ َ   
 مسأل ان: 

عني -1
ُ
 .ال ورف يف امل

عني. -2
ُ
 وغي امل

عني أم يف غالتصر  في الُمعين: "ولها التَصر ُ  فيه"، 
ُ
عني  يف و قا يف امل

ُ
ي امل

عني ف
ُ
عني، أما غي امل

ُ
 حمه مل يو ين يف ملكها فليي هلا أن ت ورف فيه.إامل

   ، اها متلك ه بالعقو فاليكا  علل من أيضاا من ور  هل : اليكا

ني قاح: القطي   قا أربعني شا ا مهٌر ل ، ومل تق ضها،  قه اأربع "وعَّيها زََاتُه"،
 ُمعينة زكا ا علل من  علل اليوجة.

ونف
ُ
ََ  تعا، اها طلقها ق ين الو صح:  يأش ا ن ويُفوين امل "وإن طَّى

ََ الدخ ِل أو اْلَخَّ ِة"،  هر  ها قلنا الو صح يف باب الطالل يس قر املوط عاا اقب
 كامالا بالو صح، واخللص  هلا ُحكم الو صح.
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ونف 
ُ
لدخ ل(: )قبَ اوحنن كنا وقفنا يف الورو املالة م  مسألة و ة قصح امل

يها حمسخ ا  لفد ف : قه الع ار  أوالا  ف ن ماتت أو بانت قبَ الخَّ ة أُبحنا"،
 ا حمسخ اليا .  وتعليقة،  قه الع ار  ا  لفد فيهاليا ، وأحما ك  د فيها ك ابة يسي 

ف ن النسخ ما يكصن فيها )بعو(: "فإن باحمد" و قا أجين أن حمرج  ملسألة املهر، 
ولكن حمس طر  قليالا يف  قه املسألة ح  ال تفصت، و ة يف الربي ة، يف مسألة 

أن يُطلقها ق ين  االربي ة، رجيٌن تيول امرأ  وهلا بنٌد،   طلق املرأ  الد تيوجها، ام
الو صح واخللص ، فال اشكاح أن الربي ة كين له، أو يُطلقها بعو الو صح فال 

 ين له.كاشكاح أن الربي ة ال 

ع  و يف املق ب أن اخللص   نا ال ُحكم 
ُ
أما لص طلقها بعو اخللص  وق ين الو صح فامل

ص ، و قا لهلا، وأن اهللكم ال يل د اال بو صح و ص الصطل، ال يل د اهللكم باخل
ع  و.

ُ
 امل

و ناك روايٌة يف املق ب جتعين اخللص  هلا ُحكم الو صح،  قه أجين أن حمفهم 
 املسألة واخلالف يف املق ب.

ع  و، ويكصن مفهصم قصله "فإن 
ُ
قصح  احب اليا  )بعو اخللص (  قا ماش  علل امل

شكاح ا  ا تُ ا " من باب أو، لص باحمد ق ين اخللص ،  قا الإباحمد بعو اخللص  ف
 فيه.
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لكن علل حُمسخة )ق ين اخللص ( مفهصمها أ ا بعو اخللص  كرم، فيكصن  قا جرٌل 
ع  و .

ُ
 علل رواية  ليسد  ة امل

 سن 
ُ
حمسخ اليا  ا  لفد ف عضها )ق ين(، وبعضها )بعو(، وحمسخة الشيخ ع و امل

القاآم اخلطية الد اع  و ا و ة حمسخة ابن زيوون، أحما رجعد هلا، و ة ُم صفر  
يف الند، ومل يُل د  قا يف اهللصاشة، مك صب فيها )بعو( وفصقها مك صب )ق ين(، 

ونف أم
ُ
، اهلل ل عليه شيئاا    ص عو،حلف عىن  قا أحمه الناآخ اما تر   أو أن امل

علم، لكن مل ُيشطب علل )بعو(، مك صب )بعو( ومك صب )ق ين( من غي أ
، واهلل   علم.أشطب 

 
ُ
ع  و فنقصح )بعو اخللص (، فيكصن من باب أو، )ما واها أ رحما أن اشة علل امل

 ق ين اخللص (.

 ق ين أن حمقكر الطالل ق ين الو صح حمعص  وحمُلخصحمأش ا ن للطالل ق ين الو صح، و 
 القضية: 

، وتار ا يل د هلا حموفه،  الُفرنق،ُة: اها تيول الرجين امرأ  ف ار ا يل د هلا املهر كامالا
 وتار ا ال يل د هلا شةل.

س ل، اها قل
ُ
 مهر امللين. وأنا: يل د املهر كاماُل، هلا  صرتان: املهر امل

س ل، وحموف مهر امللين.
ُ
 واها قلنا حموفه فأيضاا عنوحما حموف امل
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ُ عة، و ص أن يُعطيها شيئاا يُرلة  اطر ا، 
بقيد حالة رابعة و ة: أن يل د هلا امل

 ها  اطر ا.ب فيُأيئ يف الوال ، وأكلره  ا م،  وية يُطي صبٌ أقله ثو وقالصا: 

 هبا. م  يل د املهر كامالا  اها   ين هبا، أو  ال 

 .م  يل د النوف  اها طلقها أو كاحمد الُفرقة من قه له  ص ق ين الو صح 

 .م  يسقط املهر وال شةل هلا  اها كاحمد الفرقة منها ق ين الو صح 

 عة اها تيوجها علل أال مهر هلا، فإحمه ان 
ُ
 عة  تل د امل

ُ
لقها ط م  يل د امل

 عة.
ُ
 ق ين الو صح وق ين أن يُفرض هلا مهٌر ف ينئق  يل د هلا امل

 نا مسألة و ة: ق ين الو صح واخللص ، طلقها، فإن كاحمد الفرقة من قه له فيل د 
 هلا حموف املهر.

ََ الدخ ِل أو اْلَخَّ ِة فَّه نصُفه ُحْكًما دوَن َنمائِه  قاح: ََ قب "وإن طَّى
 ،" َِ َفِص  ك اا"  يعا قهراا،  قا من أآ اب املل  القهرل.ما معىن "حُ اْلُمنَْ

 واملهل  حمصعان: ملٌ  ا  يارل، ومل  قهرل.

املل  اال  يارل حي ال لق صح ورلا، ملين اهلوية، لص أن شخواا أعطاك  وية فال 
متلكها اال اها ق ل ها، لكن اها طلق ف  هر  تلفمثه بالطالل   ين حموف املهر يف 

 هم ه وملكه.



2667 
 

، يأش ا ن الن ال، ا ن ملا طلق رج  له النوف، النوف ُحْكًما"فَّه نصُفه "
لوت الناقة أوال اا،  قه و  قا من امل كن أ ا أ قت الناقة وأطع  ها وآق ها، و 

 ن اال منفوين واال ُم وين.اأوال  ملن  عنوحما ا 

"، قاح املؤلف: َِ َفِص احمد يف كالصلو القل جال للناقة، والناقة   "دوَن َنمائِه اْلُمنَْ
هص أ ا متل  بالعقو، وجال الصلو يف ملكها ف :هل  الصقد ملكاا لليوجة؛ أحمه قلنا
 هلا، ليي لليول، وال يرج  م  الناقة.

ُ وين كالُس ،ن وحنص هل  ف ا اهلُلكم  قاح:
َِ ل أما الن ال امل ه نصُ  "وفي اْلُمتىِص

 ِقيمِته بدوِن َنَمائِه".

 وين ال يكصن ل
ُ
ليول، وااا حمف ض ملالا حماقة و هند،  ين ُيو هلل اهاا الن ال امل

 قاح ل : ال، الناقة  ارت قي  ها عشرين ألفاا،  شريكاا هلا يف الناقة بالنوف
آابقاا كاحمد قي  ها عشر   الف، فنقصح: له حموف قي  ها بوون حساب الن ال 

 وين، أل أن قي ة الناقة ق ين أن تس ن عشر   الف فله مخسة  الف.
ُ
 امل

 ر املؤلف بعض الوصر فيها اال  الف يف الووال.  هك

 "، عنوحما ا  الف يف املهر: َ  الزوجاِن أو َورَ ََُتهماوإن اْختََََّ "

الوصر  اأو،: من القل خي لف  اليوجان أو ورث ه ا، يعا ورثة اليوجة يقصلصن: 
  . قا ما  ف  املهر

  صر اخلالف أرب   صر: 
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لد اليوجة:  واقة ماحلة ألف، قاح: ال،  واق  قا"في َقْدِر الصداِق"، اأو،: 
 مخسني ألفاا.

قاح:  واق   قه السيار ، قالد: ال،  واقة الشقة، "أو عيِنه"،  الوصر  اللاحمية:
 .ُنه ه  الغارف ؛فالقصح قصح اليول  نا

ا ثالثني أل ا، فالقصح فا كقل  الوصر  اأو، قور الووال، قالد: مليصن، قاح: أبوا
 ط عاا قصله بي ينه ما مل تُصجو بينة.   الغارف،ُنه ه ؛قصله

ِْر  به فْ لُه" اللاليت: أ  ين  ، قالد:   لد، أو  لصت، قاح: مل"أو فيما َيْسَت
، و ص يقصح: مل أ ين ؛ومل أ لص،  ة تقصح:  لصت  يل د ح  ؛ل أ ق املهر كامالا

 .ُنه ه  الغارفالنوف، فالقصح قصله 

: ماحلة ألف، قاح:   يهللأما يف"وفي قََْبِضه فْ ُلها"،  ، املهر  الق ض؛ فاملهر ملالا
ا، ما و لا منه شةٌل، عنوك بي ة أحم  نماحلة ألف  لكا  فع ه هلا، قالد: أبوا

 فعد  قاح: ما عنول بينة أن  فعة، عنوك شهص   ما عنول شهص ، فالقصح 
 قصهلا، وهلا أن ُتطالب باملاحلة ألف لاير.

َه(  َيِصح  َتف يُض الُبْضِا بعن يَُ   احم قين ا، مسألة ال فصيض:  َُ ")فص َزوَِّ  الرج
 ابنَته اْلُمْ بَََرَة".

 ."َيِصح  َتف يُض"ُحكم ال فصيض  ص الو ة، وهكره بقصله: 
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 وال فصيض له  صرتان: تفصيُض الُ ض ، وتفصيض املهر.

َُ ابصرتني و ا: " ما  صر  تفصيض الُ ض   هكر له  ، ُمْ بَََرَة"نَته الْ بعن يََُزوَِّ  الرج
، وقلنا أن اأب قو يُيول ابن ه ال كر بوون اه ا،  بال مهر، يُيول بن ه ال كر ملالا

 فيوجها بوون مهر ،  قا من  صر تفصيض الُ ض ، وآيأش اهلُلكم فيه.

هم ، ،  "أو تَعَذَن امرأةه لَ لِيِّها أن يََُزوَِّجها بال َمْهٍر"الوصر  اللاحمية: 
ُ
قه غي امل

لصليها: زوجا ولص بوون حمقص ، زوجا بوون مهر، فأهحمد له أن يُيوجها  تأهن تقصح
 بوون مهر ، فيوجها بوون مهر ، فيوهلل العقو يف الوصرتني وهلا مهر امللين.

 فيلكن فاحلو  ال فصيض  قا 
ُ
 عة. ا آيأش يف قضية الطالل أحمه يل د هلا امل

يعا يوهلل  ، يوهلل،""وتف يُض اْلَمْهرِ حك ه:  الص رة الثاني : تف يض المهر،
 النكا  يف مفصض املهر، ما  صرته  هكر له  صرتني أيضاا: 

اليوجة  ، يقصح: زوج   علل ما تُريوبعن يََُزوَِّجها عَّ  ما َيشا ُ أحُدهما"اأو،: "
من املهر، قاح: ُمصافق، أو زوجه قاح: تُيول علل ما تُريو  ة من املهر، قاح: 

 ُمصفق، ومت العقو.

حُيو ه لقل ا، زوجنا ا باملهر القل يطل ه ابن ع ها، "أو َأْجَنِبيٌّ" ي :الص رة الثان
 ابن ع ها، فهقا ما ُحك ه    يهلل. 

ِد" ْْ َِ بالَع  فلها مهر امللين. ن الُمسم  فاسد،ُ؛ "ولها َمْهُر اْلِمث
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َْْدرِه" ُم ب هر  ، يفرله اهللاكم اها ترافعصا، اها ترالصا  م علل م"ويََْفِرُضه الحَا
فاهلل و هلل رب العاملني، مل ي الصا فيفرله اهللاكم ويقصح: مهر امللين كقا ُىو  
 وكقا.

ك ة ، اها  ة ما رفعد  عصم يف اثُن هذا يرجا إليها، اها طل د؛ "ِبطَََِّبَها"
  ين يأش اهللاكم ل يص م ويقصح: مهرك كقا! ال،  سب طل ها.

ُف،صَّل
ََُّه : ةاها فارل امل اها تراليا علل شةل   ،َعََّ  َمْفُروٍض َجاَز""َوِإْن تَراَضيا قََبَْ

جاز، وأ ن أن  قه ليسد مصجص   يف النسخ، علل ُكين حاح اها ترالصا فاهلل و 
 هلل، واها مل ي الصا يفرله اهللاكم هلا.

ََ فََْرِضهَ " َِ قَب ، ُنه  بت لهائ؛ "، يوهلل هلا أن ُتم َوَيِصح  ِإبراؤَها ِمن َمهِر اْلِمْث
 هل . فلص أبرأته  هللَّ 

ا ن الفرقة، اها حولد الفرقة فالفرقة هلا  صرتان: أن أصت اليول أو متصت 
 اليوجة، فهقه الوصر  اأو،: املصت، والوصر  اللاحمية: الطالل.

يف  صر  املصت: اما أن يكصن هل  ق ين ا  ابة والفرض، أو بعو ا  ابة 
 والفرض.

يا عن فرله اهللاكم أو ي الفإها كان ق ين ا  ابة والفرض، الفرض يعا أن ي
 املفروض، ف ا اهلُلكم 

ََ اُصابِ  والفْرِض َورِ َه اآلَخُر، ولها َمْهُر ِنساِئها".  "وَمن ماَت منهما قب



2671 
 

اهاا املصت يل د به مهر امللين، اها مات أل أحو  منه ا ث د مهر امللين، وال تقصح 
 ُم عة، بين مهر امللين، و قا ق ين ا  ابة والفرض.

ها ُن اُصاب  بم رداللاحمية: لص مات بعو ا  ابة ف ن باب أو،؛ الوصر  
 واها مات بعو الفرض ث د هلا ما فُرض هلا. يستْر بها،

 الوصر  اللاحمية  ة: الطالل، وليسد املصت.

ََ الدخ ِل" فَّها "ق ين الو صح أو بعو الو صح، ق ين الو صح:  "وإن طَّىَْها قََْب
 ا ين، اها كان ، اها كان غنياا فُيعطيها شيئاا يسا َوُعْسرِه"المتعُ  بْْدِر ُيْسِر َزوِجه

، شةٌل علل قور ُقورته، و قا ق ين الو صح،  فقياا فُيعطيها ملين ثصب  أو فس ان 
 اها طلق ق ين الو صح.

ِْر  "وَ فإها طلق بعو الو صح فقو اآ قر مهر كامالا مهر املهلين؛ وهلقا قاح:  َيْسَت
َِ بِالد خُ  َعَ "،َمْهُر الِمْث ، اها     ِل، َوِإْن طَّىْها بعَده فال ُمتَْ ين اآ قر املهر كامالا

 عة أحمه يل د هلا مهر امللين.
ُ
 مهر امللين، وهلقا ال حاجة ا، امل

 واهلل أعلم، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني.
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 الدرس الرابا والخمس ن
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و ،  بسم
 وعلل  له و   ه أمجعني، أما بعو:

أن يُمف،ُقهنا يف الوين، وأن يُمع،له نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبا  فنسأح اهلل 
 أما   عل نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا، وع الا  اهللاا، احمه ول هل  والقا ر عليه

 بعو:

ِناِ ]ف ا زلنا م  شر  ك اب  ْْ ِناِ  زاُد اْلُمْستََ ْْ ، يف الفقه علل [في اْخِتصاِر اْلُم
 تعا،، ومجعنا به يف جنات النعيم. $مق ب ا مام امل هين أمحو بن حن ين 

وكنا و لنا يف  قا الك اب ا،   ر باب )الووال(، وآ ق معنا يف باب 
 )الووال( و ص املهر أن املرأ :

- .  تار ا يل د هلا املهر املس ل كامالا

 وتار ا يل د هلا حموف املس ل. -

-  .  وتار ا يل د هلا مهر املهلين كامالا

 وتار ا يل د هلا حموف مهر املهلين. -

 وتار ا تل د هلا امل عة. -



2673 
 

 وتار  ال يل د هلا شةل. -

، ان كان  و ال ة هل  أن املرأ  اها   ين هبا زوجها؛ فإحمه أب هلا املهر كامالا
اك مهٌر مس اا   ي اا؛ اآ  ق ه، واال اآ  قد مهر امللين، وأما ق ين الو صح  ن

؛ فال ، فإن كاحمد الُفرق،ة منهاأن اخللص  يف  قا ال اب هلا حكم الو صحواخللص ؛ 
 شةل هلا، وان كاحمد الُفرق،ة منه؛ فلها النوف.

لكن  تعا،، $ومن الوصر الد يل د فيها مهر املهلين مساحلين آيقكر ا املونف 
ق ين أن يقكر ا حممثن و لنا عنو اها اف قا يف الفاآو، حم وأ ا ن ان شال اهلل يف 

 مسألة النكا  الفاآو،  ين يل د فيه مهر وال ال  آنرم.

اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال عووان اال علل المثاملني، و لَّل اهلل 
يخنا، ني، اللهم اغفر لنا، ولشوآلم وبارك حم ينا ى و  وعلل  له وأ  ابه أمجع

 ولل سل ني يا رب العاملني.

 تعا،: $قاح املونف 

ََ  ا في الفاسدِ قَ رَ تََ "وإذا افَْ   بُ  ِ هما يَ أحدِ  دَ ، وبعرَ هْ فال مَ  َّ ةِ خَ والْ  الدخ لِ  قب
َِ مِ الْ  هرُ مَ  بُ  ِ  ، ويَ مى سَ مُ الْ  مَعه  بُ  ِ ا، وال يَ هً رْ ا ََ نً أو زِ   ٍ هَ بَْ بشُ  تْ وَ طِ ن وُ مَ لِ  ث
ان مُ ها الحالى اقَ دَ صَ  ضَ بِ ْْ ها حت  تََ نفسِ  اُ نْ مَ  ، ولَّمرأةِ كارةٍ بَ  ْروُ أَ   اًل جى ََ ، ف نَ 

ََ  َى أو حَ   رَ سِ عْ ها، ف ن أُ عُ نَْ ا فَّيس لها مَ عً ر  بََ ها تََ نفسَ  تْ مَ َّى أو سَ  التسَّيمِ  قب
مه ه إالخُ فسَ ، وال يَ الدخ لِ  ول  بعدَ  يُ سْ فَّها الفَ  الحالِّ  رِ بالمهْ    ". حَا

 ".ا في الفاسدِ قَ رَ تََ افَْ "وإذا 
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تعا، حكم املهر يف النكا   $يُ ني املونف  -أيها ا  ص  الكرام- نا 
 الفاآو، والنكا  الفاآو غي النكا  ال اطين، عنوحما:

   يهلل. -

 فاآو. -

 باطين. -

ف ا اتفق العل ال وأمجعصا علل فسا ه، يس ل عنو الفقهال النكا  ال اطين، وما  
الكالم عن ال اطين وال عن الفاآو  عن الفاآو،  كان فيه  الٌف فهص فاآو،  نا

 له  صرتان:

أن تكصن الُفرقة ق ين الو صح، يعا الص رة اُول :  -
تيوجها بعقو  فاآو  كيوال  بال ول  أو بال شهص  ،   فارقها ق ين الو صح، 

 ف ا اهللكم 

ََ  ا في الفاسدِ قَ رَ تََ "وإذا افَْ      ".رَ هْ فال مَ  َّ ةِ خَ والْ  الدخ لِ  قب

س  ق ، العقو ليي   يهلل ح  تأ ا ال تس  ق مهراا لعوم   ة العقومهر؛ ال 
 مهر، ومل يصجو   صٌح ليس قر املهر، اهاا ما هلا مهر

أن يفارقها يف حمكا  فاآو بعو الو صح، الحال  الثاني :  -
 أو بعو اخللص ، ما حك ها 
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  ".مى سَ مُ الْ  بُ  ِ هما يَ أحدِ  "وبعدَ 

 قا  أن الو صح واخللص  يفاخللص  أو بعو الو صح؛  ماها يعا بعو أحو ا  بعو 
 ، واال يف مساحلين أ رم فيه تفويين.ال اب هل ا حكٌم واحو يف  قا ال اب

كان يف   أب هلا املهر املس ل اها ". مى سَ مُ الْ  بُ  ِ هما يَ أحدِ  ا بعدَ قَ رَ تََ "وإذا افَْ 
ر لين،   هكمس ل، اها مل يكن  ل مهراا اها ما يف مهر مس ل؛ فلها مهر امله 

تعا، مساحلين أ رم أب فيها مهر املهلين، وليي فيها عقو حمكا   $املونف 
، ما يف عقو حمكا ، وأب فيها مهر املهلين و ة مسأل ان:  أ الا

َِ مِ الْ  هرُ مَ  بُ  ِ "ويَ المسعل  اُول :  -  تْ وَ طِ ن وُ مَ لِ  ث
 ". ٍ هَ بَْ بشُ 

 مللين، و قا ىين قه املسألة اأو،، ف ن وطةل امرأ  بش هة وجب هلا مهر ا
اتفال، قاح ابن قوامة: ال أعلم فيه  الفاا، أن هلا مهر امللين اها ُوطهأ،ت بش هة، 

 هلا  صرتان: -أيها ا  ص  الكرام-والش هة 

ش هة عقو: ملين النكا  الفاآو، أو احمسان تيول أ  ه  -
من الرلاي و ص ال يورل أ ا أ  ه من الرلاي،   ت ني له بعو هل  بعو 

ا، يل د هلا مهر امللين وال املهر املس ل  مهر امللين؛ أن  قا الو صح هب
الصطل وطلٌ بش هة ما يف عقو عنوحما   يهلل، العقو  قا عقٌو  ص باطين، 
ولكنه ملا مل يكن يعلم كان وطؤه هلا بش هة، فيل د هلا مهر امللين، وكقل  
أ ا ر  قه ش هة عقو ممكن ش هة اع قا  ملالا ك ا لص أن الرجين ملالا أتل ام
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يمثن أ ا زوجة ف احمد خبالف هل  ت ني أ ا ليسد زوج ه، أ طأ؛ فعليه 
 هلا مهر امللين.

 ا".هً رْ ا ََ نً : "أو زِ المسعل  الثاني  -

اهاا  ين اليحما أب فيه مهر امللين ملن ُزنه هبا  قاح ل  املونف: ال ليي علل 
 ا طالل، اليحما حمصعان:

.عن ترا -حمسأح اهلل العافية والسالمة-زحماا  -  ض 

حما، ، كال ا ز -حمسأح اهلل السالمة والعافية–وزحماا عن اكراه  -
لكن من وطةل امرأ  بيحماا ُكر اا اآ  قد عليه مهر امللين، حنن حم كلم  نا 
يف باب الووال، أما عن قوة العقصبة، واهللو، واأمصر  قه آ قكر يف 
باب )حو اليان(، لكن  نا حم كلم عن وجصب الووال في ن وطأت بيحماا  

 ر اا.كُ 

شةل؛  ؛ فال أب هلا-حمسأح اهلل العافية والسالمة–أما اها حوين اليحما عن تراض  
 .أن ال ض  ال يعاوض عليه، ما يوف  له ون

اها  ف  هلا املهر فإن كاحمد ثي اا فمثا ر، وان كاحمد بكراا  ين يوف  هلا أرش عن 
 تفصيد ال كار  وال ال  قاح املونف:    

 ".كارةٍ بَ  ْروُ مَعه أَ  بُ  ِ "وال يَ  
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تعا، ا،  $اهاا فقط مهر امللين، وال أب معه أرش ال كار ،   احم قين املونف 
  ر مسألة  يف  قا ال اب، و ة  ين أصز لل رأ  أن مت ن  من تسليم حمفسها أحمه 
آ ق معنا يف باب )عشر  النسال(، أو يأش معنا يف باب )عشر  النسال( أن من 

صل اليول، من حقصل الرجين علل زوج ه أن تسلم واج ات املرأ  الد  ة من حق
حمفسها بعو العقو،  ين هلا أن مت ن  تقصح أحما ما أآلم حمفسة أحما مل أآ لم املهر 

 وال ما أصز  فيه تفويين:

عنوحما حالة جصاز أصز هلا هل ، وحالة من   ال أصز هلا هل ، بوأ  الة ااصاز 
 فقاح:   

 ".ها الحالى اقَ دَ صَ  ضَ بِ ْْ ها حت  تََ نفسِ  اُ نْ مَ  "ولَّمرأةِ  

أصز لل رأ  اها كان الووال حاالًّ زوجه الصل قاح: ثالثني ألف لاير مهر حاح، 
قاح: أبشر ق لد، آأه ب أحضر ا وأش لكم،   تأ ر ومل حيضر ا، قاح: 

لم حمسلم املهر، قالد: ال، ال ت س -ان شال اهلل–آل صن  قه ال ند، وبعوين 
ها نفسِ  اُ نْ مَ  "ولَّمرأةِ هلا أن متن  حمفسها  ااصاب: حمعم، قاح:  ح  توف  املهر،  ين

 ".ها الحالى اقَ دَ صَ  ضَ بِ ْْ حت  تََ 

 اهللالة اللاحمية، و ة حاالت املن  و ة ثالثة:

ان مُ  :اُول  -  "اًل جى ََ "ف نَ 

ان كان املهر مؤجالا ومل حيين، قالصا زوجناك ال ند علل ثالثني ألف توفعها بعو 
شهر قاح: أريو أآ لم ال ند، قالصا: ال، ح  توف  املهر، حمقصح: آنة، جال م بعو 
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ليي من حقهم؛ أن املهر مل حيين، ف ن حقه أن يس لم وليي من حقها أن متن  
 حمفسها.

ََ  َى "أو حَ : الثاني -  ".التسَّيمِ  قب

اها حينَّ ق ين ال سليم،  ين هلا أن متن  حمفسها، قاح ل : ال، ح  لص حين ق ين 
أن متن  حمفسها؛ أن  قا الرجين حقه يف ال سلم منق العقو ق ين ال سليم ليي هلا 

أن حيين  قا الووال، فله أن يطالب بال سليم، وي قل  قا  ين عليه، ال متن  
 حمفسها من أجله، لكن هلا أن تطال ه به.

 ها".عُ نَْ ا مَ ا فَّيس لهعً ر  بََ ها تََ نفسَ  تْ مَ َّى الثال : "أو سَ  -

م ة، قاح: آل صن ال ند، قالصا: ال، ح  تسلاملهر حاح قالصا: ثالثني ألف حالَّ 
طيب، وآصف يسو   قا  -ان شال اهلل-املهر، وال ند وافقد قالد: الرجين 

املهر، وال خناف منه بإهن اهلل، جلسد معه شهر، شهرين ا ف  املهر،  قا رقم 
 حسايب حصح، ما يف قالد: اهاا آأمن  حمفسة هلا هل   قاح: ال.

ت  وئ ممكن، أما بعو أن تسل ها فليي هلا حق بعو هل ،  والقاعو  احمه: ق ين أن
لكن لص أعسر اليول باملهر، فهين هلا الفسخ  ا ن املهر حاح، قالصا آو  قاح: ما 
أآ طي  فأعسر باملهر فهين هلا أن تفسخ النكا ، يعا حنن حمقصح هلا أن متن  

ا أ الا : أحمحمفسها تقصح: لن أآلم  هلل وال ال  لن أآلم ح  أآ لم املهر، قاح
ما أآ طي ، كان عنول ماح واح ل، ا ن ما أآ طي  ان أآو  مهر، أعسرت 
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بقل ، يا اما تساىصن، يا اما تسل صا املرأ  من غي مهر، فهين هلا أن تفسخ 
 النكا   

 ".يُ سْ فَّها الفَ  الحالِّ  رِ بالمهْ  رَ سِ عْ "ف ن أُ قاح املونف: 

ا أن ي سل ها، وق ين أن يو ين هبا، ماهفلها أن تفسخ النكا ،  قا لص كان ق ين  
 لص كان بعو ف ا اهللكم  

 ".الدخ لِ  "ول  بعدَ 

ولص بعو الو صح يعا آصالٌ كان هل  ق ين الو صح، أو بعو الو صح،  قا الفسخ 
 ين  ص ملين فسخ العقص  بي  وشرال ب الة اأطراف، أم ال بو له من الرجصي 

 ا، القضال  ماها يقصح املونف 

مه خُ سَ ف"وال يَ   ".ه إال حَا

 ال يُفسخ اال بالقضال، ال يُفسخ بال الة.

 تعا، ا، باب  لطيف وآهين، و ص باب ولي ة الُعرو. $  احم قين املونف 
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 [سِ رْ عُ الْ  ليم ِ وَ  ]با ُ 
و قا الرجين  ف  املهر ا ن وحهي القاعة، ويريو  عصتكم علل الصلي ة، ف ا  ة 

ة يف  قا ال اب حكم ولي ة الُعرو قاح اأحكام  حمعرف اأحكام، وأوح مسأل
$     : 

 [ سِ رْ عُ الْ  ليم ِ وَ  ]با ُ 
 
ه، نَ يَى ه إليها إن عَ رُ  ْ هَ  فُ رُ حْ يَ  سَّمٍ مُ  إجاب ُ  ةٍ رى مَ  لِ وى في أَ  بُ  ِ ، وتَ َى قَ فعَ  بشاةٍ  ن  سَ تُ 

ت هَ رِ َُ  يٌّ مِّ و دعاه ذِ أ الثال ِ    أو في الي فِ َفََّ  َ ا الْ عَ ، ف ن دَ َكره نْ مُ  مى ولم يكْن  َ 
 بُ  ِ وال يَ  رَ بِ إن جُ  رُ طِ فْ يَُ  َُ فِّ نََ تََ مُ ، والْ  َ رَ صَ دعا وانْ  ه واجبه مُ  ْ ن صَ ، ومَ اُجاب ُ 
 َُ نكًرا مُ  مى  َ  أنى  مَ َِّ ، وإن عَ رين ٍ أو قَ  نٍ إذْ  ريحِ عَّ  صَ   ه فَ قَِّ  َ تََ ه مُ ، وإباحتُ اَُ

 ه، ف ن دافَ به أزالَ  مَ َِّ  م عَ  رَ ضَ  ، وإن حَ بَ ه، وإال أَ وغيرُ  رَ ضَ ه حَ غييرِ عَّ  تَ  رُ دِ ْْ يََ 
 ثارُ النِّ  هَ رِ ، وَُ رَ يَِّ خُ  هُ عْ سمَ ولم يَ  هُ رَ به ولم يََ  مَ َِّ ، وإن عَ  َ رَ صَ ه عنه انْ  زِ لعَ 

فيه  والد    لنكاحِ ا إعالنُ  ن  سَ ه فَّه، ويُ رِ  ْ في حِ  اَ قَ ه أو وَ ذَ خَ ن أَ ه، ومَ والتْاطُ 
 .لَّنسا ِ 

 
 ".َى قَ فعَ  ول  بشاةٍ  ن  سَ "تُ 

اهاا "، ن  سَ "تُ ولي ة العرو ما حك ها  قاح:  ،حك ها أول مسعل : -
حك ها آنة، لص أحمه ع،ق،و، ع،قنو حمكا  وما ع ين ولي ة  ين  قا يؤثر علل 
   ة النكا   حمقصح: فاتد عليه السنة، لكنه ال يؤثر علل   ة النكا .
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ما مقوار العشال، أو ال وال، أو الفطصر القل يكصن يف  المسعل  الثاني : -
رم ما  ص الزم ولي ة العرو تكصن عشال  الف عرف ولي ة الُعرو  ت

الناو اليصم، الزم عشال، لكن ليي بالضرور ، كوين السنة ح  لص أحمه 
يف الو ا ، بعو الفهر فطر م، كوين السنة بقل ، بين ور  يف عو  من 

 علل زوجاته أ ا كاحمد يف ملسو هيلع هللا ىلصاأحا ييت يف الصالحلم الد ع لها الن  
 الض ل ويف النهار.

اَن  ()وآيأش بعو قليين الَ لِيَم َأَحُدَُْم  َحَضرَ ِإَذا »اهللوييت: ويف  َُّْيِ ْب، فَِ ْن ََ فََ
،َِّ َُّْيَص ََّْيْطَعمْ  )يوعص هلم(، َصاِئًما فََ اَن ُمْفِطًرا فََ الواحلم معناه أن الصلي ة  ،«َوِإْن ََ

يف أل وقد   ار وال ليين   ار، ا ن  قه املسألة يقصح ان كان  احل اا 
( ما تط ق اليصم أن غالب أعراو الناو ووالحلم الناو تكصن يف الليين، 12:26)

 أفطر الواحلم اهلل و هلل.

 ما مقوار ا  قاح املونف: 
 ".َى قَ فعَ  ول  بشاةٍ  ن  سَ "تُ 
تعا، يقصح تسن ولص كاحمد بشا ، فيس  ب أن تكصن  $يعا املونف  

هلقا قاح: السنية و  بشا ، ولص كاحمد أقين كوين السنية أيضاا، قاح: أيضاا كوين
 ."َى قَ فعَ  "ول  بشاةٍ 

ع ار  ا قناي قاح ولص بشةل قليين ك وين من شعي، ويسن أال تنقص عن شا  ، 
 واأو، الييا   عليها،  ار يف كالم ا قناي ثالث مراتب:

 ا جيال: ال حو له، ولص يأش مبوين من الشعي. -
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 الُسنية: الشا . -

    علل شا . واهلل أعلمك اح الُسنية أو اأو،: الييا -

، أقين ما يس  ب ما  $أما  احب املن هل   فلم يقكر  قه املسألة أ الا
 هكره، واهلل أعلم.

حكم ا جابة هلا، ما حكم  :في هذا البا  وهي المسعل  الثالث  -
ا جابة، ا ن  عاكم الرجين علل عقو حمكاحه، علل ولي ة عرآه، ف ا 

هكر حالةا جتب فيها ا جابة، وهكر حكم ا جابة  عنوحما حالٌة املونف 
حاالت ُتكره فيها، م  جتب  هكر املونف مخي شروط لصجصب اجابة 

 الوعص  يف ولي ة العرو، قاح:  

 ".ةٍ رى مَ  لِ وى في أَ  بُ  ِ وتَ " 
احمه يكصن  عاك يف أوح مر ، املقوص  بأوح مر  أوح هذا الشرط اُول:  -

ا ملالا عقو عقو النكا  و ع زوجة يعا وال  ال، املقوص  أن بعض الناو
الناو، يعا ا ن جتو عنو م ملالا  عص  ولي ة أآاآية، بعو ا يف ولي ة 
ثاحمية بعو الو صح، وبعو ا يف ولي ة ثاحمية هلا أ ال عنو الناو،  ين 
املقوص  أحمه يف أوح مر   عاك علل عرآه  قا أب أن جتيب، أما ما بعو 

اللاللة  للة، فال جتب ا جابة وآيأش أن املر املر  اأو، كاملر  اللاحمية واللا
 ُتكره فيها ا جابة، اهاا الشرط اأوح للصجصب أن يكصن يف أوح مر .
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 ".سَّمٍ مُ  إجاب ُ : "الثاني -

أن يكصن الواعة مسل اا، فلص  عاه همٌة مل جتب، وآ أش املسألة يف كرا ة اجابة 
 القمة.
 ه إليها".رُ  ْ هَ  فُ رُ حْ "يَ  :الثال  -

ن  قا املسلم الواعة ممن حيرم  هره، من القل يُههر، ومن القل ال أن يكص 
يُههر  اأ ين يف املسلم احمه ال يُههر، لكن من القل يُههر  قالصا: امل  وي، 
 واجملا ر بالفسق، وحنص هل ، كالرافضة، وحنصه من امل  وي، أو اجملا ر بالفسق. 

 يقصح يف النمثم بن ع و القصل:
ر،اُن م،نن أ،  نَّ و، ههن ة، آمممممممممُ   ةٌ بنو،م الن ،ع،ا مممممممممه

 
 

بن و،أ،    ُكون و،ق،ون قهيين، انن يم،رن ،عنُه أ،ونجه
    
 
 

 ه".نَ يَى الرابا من شروط ال ج  : "إن عَ  -

ان شال –لص جال واحو ا ن وقاح: حياكم اهلل مجيعاا أحم م ومن يعي عليكم، الليلة 
، قاح: اهلل حييكم مجيعاا  -اهلل ي عليكم، أحم م ومن يعواحو من الطالب زواجه ملالا

فهين أب علل الطالب أن حيضروا  حمقصح: ال؛ أحمه ما عني شخواا بعينه، لكن 
لص جال ومس  يوك وقاح: يا فالن الليلة عرآة أ عصك لل ضصر؛ فإحمه أب 
علي  أن جتيب، ماها لص أرآين يف ااروب يف اجمل صعات  قه ا ن يف الصاتساب 

 اها كان علل اخلاص رآالة مجاعية  قه تعيني وغيه  اها كان علل اخلاص تعيني،
وال ال  واها ولعها يف اهللالة  قه تعيني وال ليسد تعيني  ليسد تعيني، المثا ر 

 أ ا ليسد تعييناا للعاحللة.
 ".َكره نْ مُ  مى الخامس من شروط ال ج  : "ولم يكْن  َ  -
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ه أن أيب يومل يكن يف هل  العرو منكر، أما اها كان فيه منكر؛ فإحمه ال أب عل
 وآيأش.

 ا، حاالت الكرا ة، حاالت الكرا ة ثالثة: $  احم قين املؤلف 
  " َفََّ  َ ا الْ عَ "ف ن دَ  :اُول  -

ان  عاه اافلل و ة الوعص  العامة، و قه توريهلٌل مبفهصم قصله: ان عينه، اافلل 
 نليي فيها تعيني، ط عاا  ص ملا هكر يف شروط الصجصب ال عيني  ين مفهصمها أحمه ا

مل يعني ُيكره  ال، مفهصمها ان مل يعني ال أب، ا ن يعطي  حكم زيا   علل 
ال وريهلل مبفهصم و ص كصن حك ها الكرا ة،  عص  اافلل.. الوعص  العامة، يوعص 
ملال علل جصاله يف اهللالة اهلل حيييكم، يض  لصحة يف بعض الوواحلر ملالا اهللكصمية 

 اافلل.يك ب اا ي  موعص و كقا، فهقه  عص  
وكقل  لص أحمه قاح: يا فالن اه ب كين من تقابين من أ  ابنا وأح ابنا ا عصه ا، 
النكا ، فيأش  قا الصكيين ويقصح: يا فالن، حياك اهلل، أحمد موعص فالن قاح ل 
أ عص كين من يعي فأحمد موعص، فهقه  عص  جفلل، وال  عص   ا ة   قه جفلل، 

 ليسد  ا ة.
 ".الثال ِ  "أو في الي فِ  الثاني من حاالت الكراه : -

اها  عا الشخص يف اليصم اللاليت، ع لصا عشال بعو العرو،   ع لصا عشال ثان 
يصم،   ع لصا غوال ثاليت يصم، يف اليصم اللاليت ُ عيد اليه حمقصح ماها  ُيكره هل ، 
اها كان الواعة يف اللالث مرات، اليول حمفسه  عا مر  واثنني وثالثة؛ ُيكره ا جابة 

 املر  اللاللة. يف
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لكن السؤاح لص  عاك شخٌص يف ولي ة عقب العقو، و عاك مر ا أ رم بعو 
اليوال، أو  عاك مر  أ رم لليوال، فهين  قه ثاحمية وال أو،  عص  اليوال  ال 

 أ رل، اهلل أعلم.
ا شكاح أن اأ  اب يقصلصن ان ولي ة العرو ي وأ وق ها من بعو العقو ا، ما 

حمقصح اأو،  قه تع م  ة الد جتب ا جابة اليها ملا  عاك  بعو الو صح، فهين
 يف املهلكة يف العقو، واللاحمية ال جتب فيها ا جابة، اهلل تعا، أعلم.

 ".ت اُجاب ُ هَ رِ َُ   يٌّ مِّ الثال  من حاالت الكراه : "أو دعاه ذِ  -

وريهلل ت ُيكره ا جابة يف اهللالة اللاللة، و ة اها  عاه همٌة وليي مسل اا، و قا
 مبفهصم قصله مسلم.
 ة عنوحما حالة االآ   اب يف ولي -ق ين أن ين قين-، $  احم قين املونف 

العرو و ة ا جابة يف اليصم اللان، مس   ة وليسد بصاج ة،   احم قين بعو هل  
ا، الواحلم ط عاا ا ن فرض املسألة أن الصلي ة يف النهار، و قا الرجين ُ عة اليها 

، فإن كان واج اا ف اها يون ، و ص  احلم، فإما أ ن يكصن الوصم واج اا أو حمفالا
 وان كان حمفالا ماها يون  ابوأ بالصاجب قاح:

 ". َ رَ صَ دعا وانْ  ه واجبه مُ  ْ ن صَ "ومَ 
اها كان الوصم واجب؛ ال أصز له أن أامين ويفطر؛ أحمه أب امتام الصاجب ولص  

 فرض من شري يف -يامآ ق معنا يف الو–كان مصآعاا، من شري يف فرض مصآ  
 مصآ  حرم قطعه، اهللالة اللاحمية أن يكصن  صمه  صم حمفين  ف ا اهللكم  له حال ني: 
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: أن يكصن فطره فيه جٌم خلاطر  احب الوعص ، مسكني الحال  اُول  -
م كلف وأحمد الضيف اأآاآة، وأحمد ليف الشرف، وحنص هل  ف ا 

 ".رَ بِ إن جُ  رُ طِ فْ يَُ  َُ فِّ نََ تََ مُ "والْ اهللكم  نا قاح: 

ان جم  اطر  احب الوعص ، وجم قل ه؛ فإحمه ين  ة له أن يفطر، وان كان ما  
، قاعة ك ي  لص أتعشل ما اتعشل ما فرقد معه؛ فإمساكه  حو  ارل عنه أ الا

 لوصمه وبقاحله علل  صمه أو،.
وال " ين وجصب اجابة الوعص  يعا وجصب اأكين فيها، وال ما يعا هل ، قاح: 

َُ اُ بُ  ِ يَ  َ." 
 ال أب اأكين، ااا ا جابة باهللضصر، أكلد أو مل تأكين فقو أج د الوعص . 

ت علق بإباحة اأكين، ا ن الوعص  ا، الصلي ة اباحٌة  المسعل  السادس : -
للطعام وليسد متليكاا له، ما ور  املسألة  واحو جال و ص  احلم، قاح 

ليي    حمقصحواهلل   ق آفرل وول  معه يف الو ن ومشة  ين له هل 
له هل  اال اها اآ أهن، أو تيقن من اهن  احب الصلي ة اريان العرف 
بقل ، احمه م أكو وا هن العريف حا ين، فال بأو، فهة اباحٌة وليسد 

 متليكاا.

ا باحة  قه م  حيق له أن ي وأ يف اأكين  من أوح ما يو ين القاعة  وال ملا 
ا باحة  وال يقصح كلصا  املؤلف هكر أن يقصح  احب الصلي ة اتفضلصا اهلل حيييكم،

 تكصن بأمرين قاح:
 ".رين ٍ أو قَ  نٍ إذْ  ريحِ عَّ  صَ   ه فَ قَِّ  َ تََ ه مُ "وإباحتُ 
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 اما توريهلل با هن، اتفضلصا حياكم اهلل كلصا. -

أو ال يور  با هن ولكن قامد القرينة علل هل  فف  د الو صن  -
ضيف قو أهن يف الطعام؛ 

ُ
ا  له أن فإحمه ي وولعد وقربد، وعرف أن امل

 يأكين.

ُنكر اها كان مصجص اا يف العرو، واملسأل $  احم قين املونف 
ة تعا، ا، مسألة امل

 هلا ثالثة أحصاح: 
ه، وغيرُ  رَ ضَ ه حَ رِ غييعَّ  تَ  رُ دِ ْْ نكًرا يََ مُ  مى  َ  أنى  مَ َِّ الحال  اُول : "وإن عَ  -

  ".بَ وإال أَ 

يعلم  نكر،  ص من ق ين اهللضصرأن يكصن الرجين ق ين حضصره للعرو، يعلم وجص  امل
وجص  املنكر، فإما أن يكصن قا راا علل ت ييه فيهب عليه اهللضصر، ملاها حيضر  

عَّ   رُ دِ ْْ نكًرا يََ مُ  مى  َ  أنى  مَ َِّ "وإن عَ  جابة الوعص  ول  يي املنكر، وهلقا قاح: 
 ي؛ فإحمه يواال يقور علل ال  يي، يف منكر وال يس طي  أن ه" وغيرُ  رَ ضَ ه حَ غييرِ تَ 

 يعا أىب اهللضصر.  "بَ "وإال أَ ال حيضر، وهلقا قاح: 
أحمه حيضر مسكني ما يورل أحمه يف منكر،   اها حضر الحال  الثاني :  -

 تفاجأ بصجص  املنكر ف اها يون  

 ه". به أزالَ  مَ َِّ  م عَ  رَ ضَ "وإن حَ 
 كن قا راا  مل ي  قه اهللالة اأو، ان كان قا راا علل ازالة املنكر وج د ازال ه، وان 

 ". َ رَ صَ ه عنه انْ  زِ لعَ  "ف ن دافَ 
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 اها  ام املنكر واآ  ر لعهي  قا الشخص عن ت ييه وازال ه؛ فإحمه ينورف.
   احم قين ا،:

 ".رَ يَِّ خُ  هُ عْ سمَ ولم يَ  هُ رَ به ولم يََ  مَ َِّ الحال  الثالث  وهي: "وإن عَ  -

ية يف ة الفالحمحضر العرو حالر وجالي قالصا: جم صعة من الضيصف يف ال رف
القاعة يشربصن املسكر، أو يع لصن منكر، يش لصن مصآيقل ا،   ره، ولكنه  ص 

"، هُ عْ سمَ لم يَ و  هُ رَ به ولم يََ  مَ َِّ "وإن عَ يف املكان القل  ص فيه ال يصجو منكر قاح: 
أو قالصا واهلل يف قاعة النسال يف منكرات، ويف كقا احمورف وال كضر، اها علم به 

 يس عه، ُ ي بني ال قال، وبني االحموراف. ومل يره، ومل 
  احم قين بعو هل  ا، النهلار، ما  ص النهلار  النهلار  ص أ ين العرو أتصا هبوايا للناو، 
لكن بوح من أن يعطصا كين واحو ملين ا ن يصزعصن علب ملالا حلصيات وال شةل 

قص ا، ويصزعصن لكين واحو،  قا ما فيه اشكاح وال كرا ة، لكن اها  اروا يل
والناو ي سابقصن عليها اهللق وال ما تل ق، ف ا حكم  قا النلار اها أُلقة حمُلهر 
علل الناو فهقا  ص النهلار، ما حك ه ال كليفة  وما حك ه الصلعة  أما حك ه 

 ال كليفة قاح: 
 ه".والتْاطُ  ثارُ "وُيْكَرُه النِّ 

ن يف أجهة اهللالرين؛ اهاا ُيكره النهلار من جهة أ ين العرو، وُيكره ال قاطه من 
 ، أما حك ه الصلعة فقاح: هل   حمال ،  رٌم لل رول 

 ه فَّه".رِ  ْ في حِ  اَ قَ ه أو وَ ذَ خَ ن أَ "ومَ 
واحو را  وال قطه  قه الكرا ة، اهللكم ال كليفة، وأما اهللكم الصلعة فإحمه اها 
ال قطه ملكه، أما واحو جالي حافظ علل املرول ، أمصره طي ة جال النلار ووق  
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 حهره ألكه وال ال  يقور واحو يأش ويأ ق منه علل حهره  حمقصح: ال، ف ن يف
 وق  يف حهره فإحمه ي  لكه بقل .

 ا، آنن يف العرو وهكر آن ني: $  احم قين املونف 
 ".النكاحِ  إعالنُ  ن  سَ : "ويُ اُول  -

اعالن النكا  مس  ب، وُعلهم منه أن ا حمسان لص تيول من غي اعالن  فاليوال 
يهلل، لكن ُيش ط الصل والشا وين  هلل وال ال  حمعم، النكا    يهلل لكن   

 م  الكرا ة.
 ".فيه لَّنسا ِ  "والد   المسعل  الثاني  من السنن:  -

ويس  ب أيضاا فيه لرب الوف، و ين لرب الوف خي ص بالنسال أو للنسال 
 مشل  نا ك ا يف ا قناي أيضاا مشل عليه يف ا قناي أن $والرجاح، املونف 

اآ   اب لرب الوف خي ص بالنسال، وقصهلم خي ص بالنسال يعا الضرب وليي 
و صح الوصت، فإها لرب النسال بالوف وو ين  صت لرب الوف ا، الرجاح 
ال اشكاح يف هل ، ال ُأن  الرجاح من  اي الوف القل لربه النسال ال ُأن ، 

 "املن هل" ا ة، والقل يفوااا اخلالف يف م اشر  الرجاح لربه، فاملونف يرم الكر 
 و"ال اية" أحمه يس  ب للرجاح وللنسال مجيعاا، وقاح بعضهم: احمه املع  و.

َال  (  22:5: )س
: يعا ال يضربصن  ف، يش لصن شريط فيه  ف  قا  المثا ر واهلل أعلم ال  ا 

أن  قا ال فرل،  قا يس ل قياو بنفة الفارل، ال فرل بني  اي الوف من 
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ي الوف م اشر  المثا ر أن  قا ال فرل بينهم واهلل أعلم،  قا املسهين، أو  ا 
 قياو يس ل قياو بنفة الفارل.
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 [النسا ِ  شرةِ عِ  ]با ُ 
 
َِّ   َُ َمطْ  فُ رُ حْ ، ويَ بالمعرو ِ  شرةُ العِ  لَّزوجينِ  َّزفُ يَ   رِ ه لآلخَ مُ َّزَ بما يَ  واحدٍ  َ

 الزو ِ  ها في بيتِ َُّ ثَْ مِ  عُ طَ  ْ يَُ  التي ةِ رى حُ الْ  سَّيمُ تَ  فَ زِ لَ  دُ ْْ العَ  مى ه، وإذا تَ لِ ذْ لبَ  هُ ر  والتكَ 
 العادةَ  ََ هِ مْ أُ  هماأحدُ  ََ هَ مْ تَ ها، وإذا اسْ دَ ََّ ها أو بََ ارَ دَ  طْ رِ تَ شْ ه ولم تَ بَ ََّ إن طَ 

َُ  سَّيمُ تَ  بُ  ِ ، ويَ هازٍ جِ  َِ مَ عَ ا، ال لِ ج بً وُ   رى ضُ ها ما لم يَ رُ اشِ بفْر، ويُ  ليالً   ِ مَ ا
 فُ رُ حْ ه، ويَ دى ضِ  طْ رِ شتَ ما لم تَ  ةِ رى حُ بالْ  رُ ه السفَ ، ولضٍ رْ َّْها عن فََ شغَ بها أو يَ 

ما  ذِ خْ ، وأَ  اس ٍ نَ و  ضٍ يْ حَ  َِ ها عَّ  َغسْ ، وله إجبارُ رِ بُ والد   ضِ يْ حَ ها في الْ طَُ وَ 
 . ناب ِ  َ الْ  َِ سْ عَّ  غُ   ُ يى مِّ الذِّ  رُ بََ  ْ ه وال تُ وغيرِ  رٍ عْ من شَ  ه النفسُ افُ عَ تََ 

َه  في الباقي،  إن أرادَ  دَ نفرِ ، ويَ من أرباٍ  ليَّ ً  ةِ رى حُ الْ  عندَ  بيتَ ه أن يَ مُ زَ َّْ ( ويََ )فص
َى   رَ دَ إن قَ   ُ طْ  َ ه الْ مُ زَ َّْ ويََ   تْ بَ ََّ ها وطَ فِ صْ نِ  ف قَ  رَ ، وإن سافََ ةً رى مَ   ٍ نَ سَ   ِ  َُّ  َ
 عندَ  سمي ُ التى  ن  سَ ا، وتُ هبِ ََّ هما بطَ بينَ  قَ رِّ هما فَُ   أحدُ بَ ه، ف ن أَ مَ زِ لَ  رَ دِ ه وقَ دومَ قُ 
ََ  عُ ، والنزْ الكالفِ  ثرةُ ََ   كرهُ ، ويُ دَ رَ ما وَ  ق لُ و  ط ِ ال َ    أَ رْ مَ بِ  ط ُ ا، وال َ هاغِ رَ فََ  قب
ضاهما، وله رِ  بغيرِ  واحدٍ  سكنٍ في مَ  هِ يْ تََ جَ وْ زَ  اُ مْ جَ  فُ رُ حْ به ويَ  ثُ د  حَ ، والتى دٍ حَ أَ 
 دَ هَ شْ ها وتَ مَ رَ حْ مَ  ضَ رِّ مَ ه أن تُ إذنُ  ب  حَ تَ سْ ه، ويُ لِ زِ نْ من مَ  ها من الخرو ِ عُ نَْ مَ 
 ه.رورتِ إال لضَ  هها من غيرِ دِ لَ وَ  ها ومن إرضاعِ نفسِ  ها من إجارةِ عُ نَْ ه، وله مَ نازتَ جَ 
 

َه  َُ مادُ ، وعِ  ِ طْ ال في ال َ  ْسمِ ه في الَْ وجاتِ زَ  بينَ  يَ ساوِ ( وعَّيه أن يُ )فص  ه الَّي
  ٍ عيبومَ  ريض ٍ ومَ  ا َ سَ فَ ونَُ  لحائضٍ  مُ سَ ْْ ، ويَُ بالعكسِ  والعكسُ  ه النهارُ عاشُ مَ  نْ مَ لِ 
ت بَ ها أو أَ ه في حاجتِ نِ ه أو ب ذْ نِ بال إذْ  تْ رَ ها، وإن سافََ وغيرِ  معم ن ٍ   ن ن ٍ ومَ 
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 تْ بَ هَ ن وَ ، ومَ  َ َْ فَ لها وال نََ  مَ سْ ه فال قَ راشِ ه في فِ عندَ  يتَ بِ مَ معه أو الْ  رَ السفَ 
ُُ ََّ عَ ه أو له ف َ نِ ها ب ذْ تِ رى ها لضَ مَ سْ قَ  ، اًل تْبَ سلها مُ  مَ سَ قَ  تْ عَ جَ ف ن رَ   ، جازَ رَ خْ ه 

ًرا كْ بِ   َ وى زَ وإن تََ  ،مت  شا َ  ن شا َ مَ  عُ طَ ه، بَ يَ والدِ أَ  اتِ هَ مى ه وال أُ ُمائِ  مَ سْ وال قَ 
 نى هُ ََّ ثَْ   مِ ضَ وقَ  ََ عَ فََ  اعً بَْ سَ  تْ بى حَ ال ًا، وإن أَ ًبا  َ يِّ ، و ََ ا  م دارَ ها سبعً عندَ  أقافَ 
 ي.اقِ  َ لَّبََ 
 

َه  ه بعن ال ماراتُ منها أَ  رَ هَ عَّيها، ف ذا ظَ  بُ  ِ اه فيما يَ ها إيى تُ يَ صِ عْ مَ  ش زُ ( الن  )فص
ها رَ  َ هَ  تْ رى صَ ها، ف ن أَ ظَ عَ وَ   ً هَ رِّ كَ تَ أو مُ   ً مَ رِّ بََ تَ ه مُ  يبَ أو تُ  إل  االستمتاعِ   يبَ تُ 

 .حٍ رِّ بََ مُ  ها غيرَ بَ رَ ضَ  تْ رى صَ ، ف ن أَ افٍ يى أَ   ال  َ  وفي الكالفِ  ما شا َ  اِ  َ ضْ مَ في الْ 
***** 

 $تعا، ا، باب ]عشر  النسال[ يقكر فيه املونف  $  احم قين املونف 
 تعا، اهللقصل اليوجية، واهللقصل اليوجية علل أقسام:

 منها حقصل مش كة لليوجني. -

 ومنها حقصل لليول. -

 ومنها حقصل لليوجة. -

 باهللقصل املش كة وهكر منها أمرين:  $ف وأ 
 : ما يليم.اُول -

 : ما حيرم.والثاني -
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 فأما ما يليم قاح:
 ".بالمعرو ِ  شرةُ العِ  لَّزوجينِ  َّزفُ "يَ 

اهاا أب علل اليوجني، الصاجب واهللق املش ك  ص العشر  باملعروف، وما لابط 
العشر  باملعروف  الفقهال عنوحما يعمون بصجصب العشر  باملعروف، وبعضهم يعم 
باآ   اهبا، والقل يمثهر واهلل أعلم أن اخلالف لفمثة، وأن العشر  باملعروف 

 فيها واجب، و ص اأشيال الد آ قكر بعو قليين، ومتامها وك اهلا واجب اأ ىن
وال مس  ب  مس  ب، ال ش  أن ليوم العشر  باملعروف ال يُقوو به متام 

 العشر  باملعروف، وااا يقوو به أ ين هل  واهلل أعلم.
ه قما القل حيرم  يف "الرولة" هكر قاح: يليم العشر  باملعروف، قاح فال أطله  

وال ي كره ل قله، وال ي  عه أهما وال منة وآيأش ا ن في ا حيرم، ما القل حيرم    
       

َِّ   َُ َمطْ  فُ رُ حْ "ويَ   ".هلِ ذْ لبَ  هُ ر  والَتكَ  رِ ه لآلخَ مُ َّزَ بما يَ  واحدٍ  َ
ا ن عنوحما اثرم حيرم أن أطين كين واحو مبا يليمه لآل ر، فال أصز لليول أن أطين 

  النفقة الصاج ة عليه، وال أصز لل رأ  أن متطين زوجها في ا ي علقاليوجة ملالا يف
 ملالا اها  عا ا ا، الفراش، فهقا كله ال أصز.

لص ما ماطين، وأعطل لكن بكرا ة  وا هار آخط فهقا أيضاا ال أصز قاح: 
كقل  ال أصز، من باب أو، أن أن  اهللق مر  واحو ، فهقا ه"، لِ ذْ لبَ  هُ ر  "والَتكَ 

 يضاا ىرم.أ
  احم قين ا ن ا، حقصل اليول، وأوح حق من اهللقصل هكره  ص حق ال سليم، أو 
حق ال سُلم من حق اليول اها مت عقو النكا  يريو ي سلم زوج ه قالصا له: أ   د 
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 لص  راآة،  لود  راآة قالصا: ا م ح  تس لم الصثيقة، اآ ل د الصثيقة 
قصح:   أ لها، فهين هلم حق أن أنعص ا منه  حمقالصا: ا م ح  تسافر الويفية م

ليي هلم حق، وأب ال سليم، لكن ال سليم أب خب سة شروط هكر ا املونف 
 بقصله:        

 ".دُ ْْ العَ  مى "وإذا تَ 
أن ي م العقو، لص طالب هبا ق ين العقو أيام اخلطصبة ما يف  الشرط اُول: -

 تسليم بعو العقو.

 "ةِ رى حُ لْ ا سَّيمُ تَ  فَ زِ الثاني: "لَ  -

 .أن تكصن حر ، وأما اأمة فسيأش أ ا ال تسلم اال ليالا  
 ها".َُّ ثَْ مِ  عُ طَ  ْ الثال : "التي يَُ  -

 .  أن تكصن ممن يصطأ مللها، و ة بند تس  

أين مكان ال سليم أين يكصن  يعا لص قالصا له: تعا، اآ ل ها، لكن عنوحما يف 
  سليم قاح:مل ق بال يد، عنوحما غرفة، فهين  قا يكفة يف ال

 ".الزو ِ  "في بيتِ 
 ال بو ال سليم يف بيد اليول.

 ه".بَ ََّ الشرط الرابا: "إن طَ  -

 ان طل ه،  م يريوون يسل صن، و صما يريو يس لم، بكيفه اهللق ال يعوو ا. 
 ها".دَ ََّ ها أو بََ ارَ دَ  طْ رِ تَ شْ الخامس: "ولم تَ  -
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 ا ليوال افهقه مخسة شروط، فإها كاحمد قو اش طد  ار ا، قالد يف عقو ا
ت يول بشرط أال خيرجها من  ار ا، وطالب بال سليم، ماها حمقصح  يس لم يف  ار ا، 

 وال أصز له أن خيرجها؛ أن  قا شرٌط   يهلل.
 قا ال سليم شروطه،  ين أصز ال أ ر فيه، أو ال أصز  ماها يقصح املونف  حمقصح: 

  اطلة، وال أ ي يفاأ ين عوم جصازه أحمه  قا حق وال ال  اأ ين عوم جصاز امل
 اهللقصل اأ ين عوم جصازه، لكن يف حالة أصز فيها و ة:    

 ا".ج بً وُ  العادةَ  ََ هِ مْ هما أُ أحدُ  ََ هَ مْ تَ "وإذا اسْ 
اها واهلل قاح: مت العقو وعقو عقو النكا ، قاح: جياكم اهلل  ي آيارش عنو 

صا: ا م، اآ هوم ،  ين يليم وال ما يليم  قال(31:54ال اب أ رجصا ل ال ند، )
باهلل، تعصه من الشيطان، يصمني، ثالثة، اآ صي، ف ا اهللكم  يليمه ال سليم  قاح 

 ا".ج بً وُ  العادةَ  ََ هِ مْ هما أُ أحدُ  ََ هَ مْ تَ "وإذا اسْ ل : 
ُأهين بقور العا  ، يعا الفقهال يقصلصن: كيصمني وثالثة، ما أ رل عا ا م أكن 

 .ا"ج بً وُ  العادةَ  ََ هِ مْ أُ و لفة. "
 َِ مَ عَ ال لِ اها قالصا ال اهين ح  تع ين جهاز، وجتهي الكصشة وكقا حمقصح: ال، "

 ".هازٍ جِ 
 فإ ا ال متهين له، لكن تس عو ملالا باأشيال اأآاآية.

 تسليم اأمة ما حك ه يا شيخ  
َُ  سَّيمُ تَ  بُ  ِ "ويَ   فْر". ليالً   ِ مَ ا

 مة آيو ا.اأمة تسلم ليالا فقط، وأما يف النهار ف كصن يف  و
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  احم قين ا، حق    ر من حقصل اليول، و ص حٌق  اص باليول وال مش ك حق 
االآ   اي ما رأيكم مش ك وال  اص باليول  أما علل الصجه القل آيقكره ا ن 
فهص  اص باليول، وأما أ له فهص مش ك، فإن املرأ  هلا حٌق يف االآ   اي عنوحما، 

 فعية.وعنو مجهصر العل ال  الفاا للشا
فاالآ   اي حٌق لليوجني، لكن خي لف القور، فالقور القل  ص حٌق لليول هكره 

 املونف يف قصله:     
 ".ضٍ رْ َّْها عن فََ شغَ بها أو يَ  رى ضُ ها ما لم يَ رُ باشِ "ويُ 

اهاا حق اليول يف االآ   اي ليي له حٌو اال أحمه بالقور القل ال يضر هبا ويش لها 
 ولةتولة فطال ها باالآ   اي حمقصح: ت ك ح  تعن الفرض، فإها جالت تريو 

  ".ضٍ رْ َّْها عن فََ شغَ "َما َلم يَ 
حق السفر هبا،  ين من حق اليول أن يسافر بيوج ه   المسعل  الثالث : -

اها يريو يسافر يقصح تعال معة تقصح: ال، من حقه أن يأ ق ا معه  
 ماها يقصح املونف    

 ".ةِ رى حُ بالْ  رُ "وله السفَ 
 ين أحمه أصز له السفر، لكن  قا مقيو باهللر ؛ أن اأمة هكرحما أ ا ت قل  قا اأ

هلا  ومة آيو ا، ي قل عليها  ومة آيو ا ي سل ها ليالا فقط، اهاا يف اهللر  له 
 أن يسافر هبا.

 أحمه ال أب عليها أن تطيعه ا، السفر م   الحال  الثاني : -

 ه".دى ضِ  طْ رِ شتَ "ما لم تَ  
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طد قالد: أحما أتيول بشرط ما  رجا من بلول، قاح: تعال اها كاحمد قو اش  
 حمسافر حمق ب فلها حق أن مت ن  وت  س  بشرطها.

 و ة حق االآ   اي ما يقكر فيه: المسعل  الرابع  تحت حْ ق الزو  -
 من القيص ، حق االآ   اي يقيو مبا ال حيرم و ص أمران:

 ر".ِ بُ والد   ضِ يْ حَ ها في الْ طَُ وَ  فُ رُ حْ "ويَ 
 فُ رُ حْ ويَ "ال أصز وطؤ ا يف اهلليض وقو آ ق يف ك اب )اهلليض(، يف قصح املونف: 

 ".ةً ارَ فى ه ََ أو نصفُ  فعَّيه ديناره  ََ عَ ن فََ  ، ف ِ رْ ها في الفَ َُ طْ وَ 
 ص الصطل بالوبر، واملقوص  بالصطل بالوبر المسعل  الثاني  مما يحرف:  -

 ، يعا الل فإ ا جاحلي  ص ا يالل فيه، وأما امل اشر  يف الوبر من غي اي
 االآ   اي بمثا ره جاحلي.

أحمه أصز له أن أم ا علل اأمصر  :المسعل  الخامس  في حْ ق الزو  -
 الد ال ي  كن من كقيق االآ   اي اال هبا، هكر املونف مساحلين منها: 

 ".ضٍ يْ حَ  َِ ها ول  ذمي  عَّ  َغسْ "وله إجبارُ  اُول: -

،   يس طي  أن يطأ من غي أن ت  سين  الله أن أم ا علل غسين حيض وال ال
 فله أن أم ا، ولص كاحمد همية.

 ". اس ٍ "ونَ : الثاني -

اأمصر ان كاحمد عليها ماآة  قا ال ش  أحمه ال ي  قق به  فإن  قه ماآة
 االآ   اي.
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 ه".وغيرِ  رٍ عْ من شَ  ه النفسُ افُ عَ ما تََ  ذِ خْ الثال : "وأَ  -

عر شعر  وغيه، يطلب منها أن تييين ش له أن أنعها من أ ق ما تعافه حمفسه من
 ا بط أو حنص هل ، فيهب عليها أن تطيعه.

ماها عن غسين اانابة،  ين له أن أم ا علل غسين اانابة أو ال  ان كاحمد 
 مسل ة فله أن أم ا، وان كاحمد ك ابية   

 ".ناب ِ  َ الْ  َِ سْ عَّ  غُ   ُ يى مِّ الذِّ  رُ بََ  ْ "وال تُ 
له اج ار ا  ويف "الرولة" يقصح:،  جتم علل غسين اانابةاملونف يرم أن القمية ال
 عليه يف اهللال ني كلها.

تعا، ا، فوين  هكر فيه حقصل اليوجة، أوح حق من  $  احم قين املونف 
حقصقها  ص امل يد عنو ا، هلا حق أن ي يد زوجها عنو ا، لكن بأل قور  كين 

ب، ما ط عاا ما  ص املس   يصم، وال يصم ي يد عنو ا ويصم يطل   القور الصاجب
 الصاجب  اقرأ.

َه     في  إن أرادَ  دَ فرِ ن، ويَ من أرباٍ  ليَّ ً  ةِ رى حُ الْ  عندَ  بيتَ ه أن يَ مُ زَ َّْ ( ويََ ")فص
 الباقي".

حمقصح: وجب عليه امل يد حيقق امل يد ليلة كين أرب  ليال؛ أحمه أصز له أن يضم 
ة من كين أرب ،  يد ليلثالث لراحلر، في يب عنها ثالث ليال، فيهب عليه امل

و قا ان مل يكن عنوه أكلر من زوجة، أما اها كان عنوه أكلر من زوجة؛ فيهب 
 .-شال اهلل ان–العوح بينهن يف امل يد، وآيأش يف باب القسم بعو قليين 

 الصطل وما  ص القور الصاجب فيه.     :المسعل  الثاني  من حْ ق الزوج  -
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َى   رَ دَ إن قَ   ُ طْ  َ ه الْ مُ زَ َّْ "ويََ   ".ةً رى مَ   ٍ نَ سَ   ِ  َُّ  َ
حمقصح: الصطل اما أن يكصن اليول قا راا عليه، أو غي قا ر ، فإن كان قا راا عليه 
وطل د أن اهللق حقها، وطل د هل  فلها الصطل يف كين ثليت آنة مر ، يعا يف  

ا يف ا يالل:  كين أربعة أشهر مر ؛ أن اهلل  ُل نَ ﴿جعين  قا حوا َْ  لَّىِذيَن يَُ
، فإن كان ال يقور، ال يُليم ال [229]ال قر : ﴾ِنَساِئِهْم تَََرب ُ  َأْربَََعِ  َأْشُهرٍ  ِمنْ 

 واجب م  العهي.
 ه".مَ زِ لَ  رَ دِ ه وقَ دومَ قُ  تْ بَ ََّ ها وطَ فِ صْ نِ  ف قَ  رَ "وإن سافََ 

عوم السفر عنها، أحمه ال أصز له أن المسعل  الثالث  من حْ ق الزوج :  -
م وال يصمني ال آ ة أشهر وآيقكر املونف يسافر عنها بأل مقوار لص يص 

هل ، فعنوحما السفر عنها اما أن يكصن أكلر من آ ة أشهر، أو يكصن 
أقين من هل ، فإن كان أقين من آ ة أشهر فليي هلا حٌق أن تطالب 

 بالفسخ، وله أن يسافر عنها ا،  قا اهللو.

ل د فإن ط أما اها كان آفره عنها أكلر من آ ة أشهر، فال خيلص من حال ني،
قوومه تريوه يرج ، هلا حٌق يف هل ، فإن اآ طاي أن يرج ، ليمه هل ، وان كان 
ال يس طي  أحمه ه ب لنفقة واج ة، أو هللىل  واجب أو حنص هل  فإحمه ال يليمه 

 الرجصي.
أما اها كان يس طي  الرجصي وليي له عقر فطال د رجصعه فيهب عليه أن يرج ، 

فصل ها" فِ صْ نِ  ف قَ  رَ "وإن سافََ النكا ، وهلقا قاح: فإن مل يفعين؛ فلها أن تفسخ 
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؛ فال أما اها مل تطلبه" دومَ قُ  تْ بَ ََّ "وطَ  حموفها أما  ون النوف؛ ما يف فسخ
 فإها قور وأىب  ،وان مل يقور؛ مل يليمهه" مَ زِ لَ  رَ دِ "وقَ  فسخ
 ها".بِ ََّ هما بطَ بينَ  قَ رِّ   أحَدهما فَُ بَ "ف ن أَ 

  اليول، أحو ا ما  ا  الصطل يف كين ثليت آنة فإها أىب أحو ا، من القل أىب
مر ، والرجصي بعو آ ة أشهر، ان أىب  قا أو أىب  قا؛ فإحمه أصز هلا أن تطلب 

 ها".بِ ََّ هما بطَ بينَ  قَ رِّ   أحَدهما فَُ بَ "ف ن أَ فسخ النكا ، وهلقا قاح: 
 ين  ملاها قاح بطل ها، يعا  قا القالة ي فقو الناو يقصح: أل واحو زوج ه ما 

ال لو له آ ة أشهر حمفسخ حمكاحه  وال ال بو من  عصم تُقوم من قه ين اليوجة  ال 
 بو أن تكصن من قه ين اليوجة؛ أحمه حقها  ة.

تعا،   اب الصطل، فقكر فيه ما ُيسن، وما ُيكره، أما ما  $  هكر املونف 
 ُيسن فقاح:       

 الَ اِرد". وق لُ  ط ِ ال َ  عندَ  سمي ُ التى  ن  سَ "وتُ 
حمعم، و ص بسم اهلل اللهم جن نا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزق نا، واملكروه 

 هكر أربعة أشيال:
 ".الكالفِ  ثرةُ ََ   كرهُ اُول: "ويُ  -

 كلر  الكالم أثنال اا اي.
ََ  عُ "والنزْ  :الثاني -  ها".اغِ رَ فََ  قب

 النيي، حميي اليول ق ين فراغ زوج ه؛ أن  قا ال حيص به متام قضاحلها لشهص ا.
 ".دٍ حَ   أَ أَ رْ مَ بِ  ط ُ الثال : "وال َ  -
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ُرم  لعلها كرا ة  كقل  ُيكره أن يطأ مبرأم أحو، ما رأيكم هبقا الكالم ُيكره وال حي،
كرمي، كرا ة تنييه وال كرا ة كرمي يا شيخ  املقوص   نا م  آ  العصر ، واآ  ار 

ا ُيشر ون عنومالعصر ، و قا قو حُي ال اليه، أحصاح بعض الناو اليصم، املسل ني 
ويويون مبخي ات جتو مخي ُأآر يف  ي ة واحو  وحنص هل ، فرمبا يكصن مس  اا 
علل يعا كد هللاف أو شةل من  قا الق يين، ولكن مبرأم الناو، رمبا ُيس   
الوصت وما ا، هل ، فاهللكم يف هل   ص الكرا ة، أما اها رُأيد العصر   قا ال 

 غي م أييون هل .ش  يف كرأه، ال حنابلة وال 
 به". ثُ د  حَ الرابا من المكروهات: "والتى  -

أن ي  وث أمام الناو أحمه فعين م  زوج ه كقا وكقا،  قا ال ش  أحمه من آقصط 
 تعا، علل كرا  ه. $املرول ، وحمص املونف 

مسألة رجين له زوج ان  ين له  الخامس في هذا البا  من المسائَ: -
 غرفة، و قه يف غرفة، أو يأ ق غرفةأحمه يأ ق شقة واحو  يض   قه يف 

واحو  ويسكن  قه يف جاحمب منها و قه يف جاحمب، ما اهللكم  قاح 
 املونف:  

 ضاهما".رِ  بغيرِ  واحدٍ  سكنٍ في مَ  هِ يْ تََ جَ وْ زَ  اُ مْ جَ  فُ رُ حْ "ويَ  
 قه املسألة و ة حٌق من حقصل اليوجة، أحمه ليي له أن يض ها ا، لر ا بنفي 

ه رالية، و قه رالية، قالد: بالعكي أريو من يؤاحمسا املسكن، فإن رلي ا   ق
وأحمد باخلارل طصح الصقد، فإن رلي ا فاهللق ال يعوو م، ما يف مشكلة، ان مل 

 ترلل بقل ؛ فإحمه ال أصز.
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 ".واحدٍ  سكنٍ في مَ  هِ يْ تََ جَ وْ زَ  اُ مْ جَ  فُ رُ حْ "ويَ قاح: 
رأ  العرف أن املما املرا  مبسكن واحو  الشقة وال ال رفة  العرف! طيب  ب أن 

يسكنها يف غرفة فقط   قا العرف فقاح: بوح ما   ق غرفة هلقه، وغرفة هلقه 
  ق شقة غرف ني، أل   قه  نا و قه  نا، يعا حنن يف بال حما أكن الناو 

أن يومي علينا فضله، وحمع ه، و يه، لكن  يعيشصن يف رغو و ي حمسأح اهلل 
صره طي ة،  قا يع م من اأغنيال مرتا  أميف بعض ال لوان من عنوه بيد غرف ني 

 فلص جعين يف بيد  غرف ني،  قه اليوجة  نا، و قه اليوجة  نا أصز  
حفمثه اهلل تعا، يف اهللصاشة الساب ات يقصح: واملرا  يقصح شيخنا القعي ة 

   غرفة؛ لكين واحو باملسكن الصاحو ال رفة الصاحو ، أما لص أآكنه ا يف بيد  واحو
و ص معىن قصح  احب ا قناي: وان أآكنه ا يف  ار  واحو  ، كين  فال بأو،

واحو   منه ا يف بيد  جاز، ان كان آكن مللها قاح الشيخ: ولعين  قا العرف 
عنو م، والعرف عنوحما يف السعص ية املسكن الصاحو  ص الشقة مبرافقها من غرفة 

 حمصم، و ور  مياه ، ومط خ.
ييت اأ ين ال رفة، لكن بشرط أن يكصن فاملقوص : أن املسكن الصاحو من ح

هل  مسكن مللها، فإن كان مسكن مللها أ ا ما تسكن اال يف شقة كاملة،  قا 
 ص مسكن مللها، فال أصز أن يضم اليها يف  قه الشقة لر ا، فهقه املسألة 

   لف با  الف اأحصاح.
 ه".لِ زِ نْ من مَ  ها من الخرو ِ عُ نَْ "وله مَ : السادس -

ن ا، حق من حقصل اليول، ف ن حقصل اليول علل زوج ه أال  رل  قا رج  ا 
 ه".لِ زِ نْ من مَ  ها من الخرو ِ عُ نَْ "وله مَ اال بإهحمه، وهلقا قاح: 
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اهاا ال  رل اال بإهحمه  هلل وال ال  ما حكم اهحمه هلا، اها جالت تس أهن، تقصح 
 رل و أأريو أ رل أمتشل، أريو أ رل أزور  ويقاش، أريو أ رل أغي جص، أري

 ا،   ره، م  أب عليه ا هن، وم  ُيس  ب، وم  يُ ا  
 ُمها"رَ حْ مَ  ضَ ه إن َتَمرى إذنُ  ب  حَ تَ سْ "ويُ 

 ص ا ن ي كلم عن اهن اليول ليوج ه باخلرول م  ُيس  ب له أن يأهن هلا، اها 
 قاح:
أن  رل اها  ايعا ُيس  ب له أن يأهن هلُمها"، رَ حْ مَ  ضَ ه إن َتَمرى إذنُ  ب  حَ تَ سْ "ويُ 

مرض شخٌص من ىارمها كأ يها أو أبيها، أ ص ا أو أبص ا مريض تيوره وتق ب 
، وقو ل طد "ُمهارَ حْ مَ  ضَ "ُيستحُب إذنُُه إْن َتَمرى لييارته، ول ط الكل ة  قه 

 مثهر واهلل أعلمالقل يُمها"، رَ حْ مَ  ضَ ه أْن تَُمرِّ إذنُ  ب  حَ تَ سْ ويُ يف بعض النسخ "
ن قاآم وقو حمص علل  قا الض ط الشيخ اب ُمها"رَ حْ مَ  ضَ إْن َتَمرى  "ُيستحُب إذنُهُ 

 تعا،. $ااو 
 ه".نازتَ جَ  دَ هَ شْ وتَ ، ُمهارَ حْ مَ  ضَ "إْن َتَمرى 

و لد ق ين الورو عن معىن شهص  ااناز   نا ما املرا  بشهص  ااناز    ين املرا  
ناز   لص أن ملرا  بشهص  ااط عاا تعرفصن املق ب أحمه يُكره لل رأ  زيار  الق صر، ما ا

 أحوكم ي  لها لنا ما معىن شهص  ااناز ، ا لص ا لنا وأفيووحما جياكم اهلل  ي.
َال  ( 46:23: )س

ناز  وج،ناز ، وقيين: ان ااهناز   ة النعش، ال  ا :  ااهناز  بالكسر وبالف هلل، جه
 واا،ناز  لل يد، وقيين: أصز فيها الصجهان. 

 ها".نفسِ  ها من إجارةِ عُ نَْ "وله مَ  السابا من المسائَ: -
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أيضاا  قا من حقصل اليول، من حقه أن أنعها أن تؤجر حمفسها، تريو تش  ين، 
من حقه أن أنعها من هل  اها كاحمد تريو أن تؤجر حمفسها و رل ا، الع ين وحنص 

 هل ، من حقه أن أنعها. 
 ه".رورتِ ه إال لضَ ها من غيرِ دِ لَ وَ  "ومن إرضاعِ  

  هلا ولو من غي زوجها ق ين ما تيوجها أرملة وال مطلقة وعنو ا ولو  قه املرأ
حي ال ا، ا رلاي، قالد:   ق الصلو عنول وأرلعه،  ين له أن أنعها من هل   
حمقصح: له أن أنعها من هل  اال يف حالة الضرور  و ة أن يكصن  قا الصلو ال 

ا للنفي أن يف هل  ا الكا  يق ين اال ثول  قه املرأ ، ف ينئق  ليي له أن أنعها
 املعوصمة.

 تعا، ا، فوين  يف القسم بني اليوجات، وآ ق معنا يف $  احم قين املؤلف 
أوح ك اب النكا  أحمه ُيس  ب االق وار علل زوجة واحو ، لكن لص تيول أكلر 
من واحو  فإن  قا جاحلي بين قو يكصن واج اا يف بعض الوصر اها كان ال حيوين 

 ناب اهللرام اال بقل  أب، ف ا  ة اأحكام الد أب علل له ا عفاف واج
 من تيول أكلر من امرأ  أن يراعيها 

 
َه  - ال في  ْسمِ ه في الَْ وجاتِ زَ  بينَ  يَ ساوِ ( وعَّيه أن يُ أول مسعل : ")فص

 ". ِ طْ ال َ 
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اهاا أوح حكم في ا ي علق مبن له أكلر من زوجة وجصب ال سصية يف القسم، ما  ص 
ال في  مِ سْ ه في الَْ وجاتِ زَ  بينَ  يَ ساوِ وعَّيه أن يُ ه  قاح: "القسم وما ع ا 

 ". ِ طْ ال َ 
اهاا  ين أب ال سصية يف الصطل اها وطةل امرأ ا   جال الليلة الد بعو ا امرأ ا 

 أ رم،  ين أب عليه أن يطأ ا  حمقصح: ال أب هل .
 ما ع ا  القسم، كيف حيسب القسم 

َُ مادُ "وعِ   ".بالعكسِ  والعكسُ  النهارُ ه عاشُ مَ  نْ مَ لِ  ه الَّي
الرجين  قا اما أن يكصن و يف ه، ومعاشه، وع له يف النهار، فإن القسم يكصن 
يف الليين، واما أن يكصن حارو أمن ويأ ق  وام يف الليين مساحلة من الليين ا، 

َُ الفهر فع ا  القسم بالنس ة له  ص النهار،  قا معىن قصله:  ه عاشُ مَ  نْ مَ لِ  "الَّي
 ، يعا من كان معاشه يف الليين فقس ه يف النهار."بالعكسِ  عكسُ وال النهارُ 

ا ن  قه املرأ  يف أيام حيضها ال أكن وطؤ ا  هلل وال ال   ين هلا حق يف القسم 
ح  يف أيام اهلليض  املرأ  النفسال  ين هلا حق يف القسم  يقكر املونف مخي 

  أو آد مساحلين فيها حٌق للقسم م  عوم امكان الصطل و ة:
 ها".غيرِ و  معم ن ٍ   ن ن ٍ ومَ  عيب ٍ ومَ  ريض ٍ ومَ  ا َ سَ فَ ونَُ  لحائضٍ  مُ سَ ْْ ويَُ "

القسم ثابٌد هلؤالل اهللاحلض، النفسال، واملريضة ح  لص كاحمد عاجي  عن الصطل، 
 واجملنصحمة لكن اجملنصحمة حمصعان:

 جمنصحمة مأمصحمة. -

 جمنصحمة غي مأمصحمة. -
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ة،  ص حماحلم تق له وال يوي فيه موي ( ال ي مأمصحمة ممكن و 51:33اجملنصحمة املأمصحمة )
فال أب عليه القسم هلا، وغي ا ملين قالصا: كاملمثا ر منها، وك ن  ح منها، وغي 
هل  واثرمة ملالا هلا أيضاا حٌق يف القسم؛ أن القوو السكن واأحمي و ص 

 حا يٌن بامل يد عنو ا.
  هكر املؤلف أربالرابا من مسائَ هذا الفصَ، مسْطات الْسم:  -

 مسقطات:

 ه".نِ بال إذْ  تْ رَ اُول: "وإن سافََ  -

آافرت يف ا جاز  الويفية ت  شل بوون أن تس أهحمه،  ين هلا حٌق يف القسم  
 ليي هلا حق يف القسم.

 ها".ه في حاجتِ نِ الثاني: "أو ب ذْ  -

قالد: واهلل أريو أمتشل م  أ لة،  ة الد أرا ت، فأهن هلا قاح: اهلل يسهين ل ، 
ل لصحوك ال لو ولر ا، ت وين عليه كين ليلة تقصح:  قه ليلد ت قوجلي لصحوه يف 

 ال ترو  لضرش، هلا حق يف القسم وال ال  ال، آقط حقها يف القسم.   
 معه". رَ ت السفَ بَ الثال : "أو أَ  -

قاح: آنسافر تعال معة قالد: ال ما أآافر أريو االصو  نا، فأ ق زوج ه 
قصح: ال، ليلة يكل ها بااصاح يف  قه الليلة  حماأ رم يف السفر، ف قها يفرغ هلا 

 آقط حقها يف القسم.
 ه".راشِ ه في فِ عندَ  يتَ بِ مَ الرابا: "أو الْ  -
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رفضد امل يد، قاح: ت ي ني  قالد: ال، آأ هر فراش ، قاح: آالم عليكم، 
وه ب ليوج ه اأ رم، يسقط حقها يف القسم، لكن الرجين ال بو أن يكصن 

ل  بعض املسال  الد قو تس ب مشاكين واشكاالت، عنوه حك ة وعقين ما يس
  املرأ  أحياحماا  ة ال  هر الفراش،  ة فقط يف المثا ر كنصي من ال  ن ، وال 

 تقوو  هر الفراش، ف ا اهللكم يف  قه الربعة قاح:      
 ". َ َْ فَ لها وال نََ  مَ سْ "فال قَ  

ه يف ، اها آافرت بإهحمال قسم وال حمفقة أيضاا؛ أ ا حماشي، والناشي ال حمفقة هلا
حاج ها  قه ليسد حماشي مبعىن أ ا تأ ، لكن أ ا ال أكن االآ   اي هبا يسقط 

 حقها يف القسم ويف النفقة.
  هكر مسألة، و ة مسألة رجين له زوج ان احوا ا جالت اليه اما ح اا فيه، 

 اا فيه ما ر ومتسكاا به، و شل أن يطلقها، قالد ليلد أحما مساىة فيها، واال كُ 
تريوه، تريو أن تف  ، فص  د له ليل ها ما حكم  قا  قاح املونف: و ب القسم 

 له  صرتان:
 ه".نِ ها ب ذْ تِ رى ها لضَ مَ سْ قَ  تْ بَ هَ ن وَ "ومَ : اُول  -

أن تقصح: ليلد لفالحمة، و  د لفالحمة،  قه الوصر  اأو، بإهحمه ط عاا،  ص قاح: 
 مصافق، فهقا و  د لضر ا بإهحمه.

ُُ ََّ عَ  رة الثاني : "أو له ف َ الص -   ".رَ خْ ه 

أو له، قالد: الليلة الد ل اجعلها ملن شئد من زوجات ، كين  قا جاحلي، قاح 
 "."جازَ املؤلف: 
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لص بعو اآ صي، اآ صعني، حمومد، قالد: واهلل موي ة أريو أتراج ،  ين هلا أن 
 ت اج  أم أ ا   ه ليمد الق ض ماها يقصح املونف:  

 ".اًل ستْبَ لها مُ  مَ سَ قَ  تْ عَ جَ "ف ن رَ  
، لكن يعصلها عن املالة  بأثر مس ق لة أما   اها رجعد قسم هلا مس ق الا

 املالة  الص قُ هض، املس ق ين مل يُق ،ض.
  احم قين ا، مسألة  ين ا مال هلن قسم  اأمة هلا قسم  عنوه امال السيو، وال 

 ".مت  شا َ  ا َ ن شمَ  عُ طَ ه، بَ يَ والدِ أَ  اتِ هَ مى ه وأُ ُمائِ  مَ سْ "وال قَ ما هلا قسم قاح: 
 ليي هلن قسم.

اها رجين تيول كان عنوه امرأ ،   تيول السابا من مسائَ هذا البا :  -
امرأ  أ رم،  قه املرأ  ااويو  الد تيوجها  ين يقسم هلا ليلة   يرج  
ليوج ه اأو،، وال هلا حق يف ثالث أيام، اآ صي، ماها يقصح املونف  

 ان: صرت

 بكر. -

 ثيب. -

 ".ا  م دارَ ها سبعً عندَ  ًرا أقافَ كْ بِ   َ وى زَ : "وإن تََ ال كر
اها تيول بكراا فإحمه ألي عنو ا بعو اليوال اآ صي، آ   ليال، بعو الس   ليال 

 يرج  لءو، يعطيها ليلة،   ليلة، و كقا.
 ال ًا".ًبا  َ يِّ "و ََ وان كاحمد ثي اا ف ا اهللكم  
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،   يقسم، قالد: ال، أحما لسد أقين من ال كر، الليب ألي عنو ا ثال ث لياح 
 أريو آ   ليال، أعطا آ   ليال، يعطيها آ   ليال وال ال  قاح املونف:   

 ي".اقِ  َ لَّبََ  نى هُ ََّ ثَْ   مِ ضَ وقَ  ََ عَ ا فََ عً بَْ سَ  تْ بى حَ "وإن أَ 
 ملاها أح د آ عاا ألي معها آ  ،   يق ب لءو، ويعطيها آ   ليال، ملاها 

حنسب هلا الفرل فقط   قا القل ور ت به السنة، ان آ عد ل ؛ آ عد 
 لنساحلة،  قا القل ور ت به السنة.

قاح: اخللص  يف اهللصاشة قاح: من جهة املعىن أكن أن يصجه  قا مباها أن يقاح 
 قه ملا  ارت ط عد وأ قت حق غي ا، فإ ا راحد عليها، ومن بعو ا 

 م. يأ قن آ   ليال واهلل أعل
تعا، ا، مساحلين النشصز، ف ا حكم النشصز  أوالا ما  ص  $  احم قين املونف 
  النشصز  تعريفه:

َه   عَّيها". بُ  ِ اه فيما يَ ها إيى تُ يَ صِ عْ مَ  ش زُ ( والن  ")فص
اهاا النشصز  ص: معوية املرأ  ليوجها في ا أب عليها، ف ا رأيكم لص قاح هلا: 

 هل  حماشي ة ال يد، فلم تطعه، عو ه يف مرك أن تط خة، تكنسة ال يد، تنمثف
وال ال  املق ب أحمه ال أب وال تع م حماشيا بقل ؛ أحمه ال أب عليها اخلومة، 
 وان كان اهلليا  ما تس قر اال مبلين  قا، لكن من جهة الصجصب الشرعة ال أب.
لص قاح هلا: عنول اليصم  يت يف ااامعة ُيسلم اك   ل ال  يت، قالد: ال، ما 

 ب ال  يت، حماشي وال ال  أنعها النفقة والقسم  ال؛ أ ا معوية في ا ال أب أك
 عليها.
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علل كين حاح العرف ين  ة املرأ  أن تط خ ليوجها، وأن تكني له، لكن الصجصب 
ال، ال أب،  قا  ص املق ب ال أب، بين لص كان مللها خيوم و قا يأش معنا يف 

 ومها.النفقات أب عليه أن يصفر هلا من خي
  قا بالنس ة للنشصز، ملاله:  

 ". يبه إل  االستمتاعِ ه بعن ال تُ ماراتُ منها أَ  رَ هَ "ف ذا ظَ      
  قا حمشصز، يطلب منها االآ   اي ترفض.

 ". ً هَ رِّ كَ تَ أو مُ   ً مَ رِّ بََ تَ ه مُ  يبَ "أو تُ  
 قا أيضاا حمشصز،  قه  ة  صر النشصز، أو من  صر النشصز، ما عالجه  له 

 حين:ثالث مرا
 ها".ظَ عَ المرحَّ  اُول : "وَ  -

 الصعظ، اتق اهلل،  قا ما أصز، اهللوييت كقا.
 "ما شا َ  اِ  َ ضْ مَ ها في الْ رَ  َ هَ  تْ رى صَ الثاني: "ف ن أَ  -

 حمصعان: -أيها ا  ص  الكرام-اللان اهلهر، اها أ رت بعو الصعظ  هر ا، واهلهر 
  هر يف املضه . -

  هر يف الكالم. -

املضه  غي  "ما شا َ  اِ  َ ضْ مَ ها في الْ رَ  َ "هَ مباها  قاح: اهلهر يف املضه  يقيو 
الثة أيام ح  ث"، افٍ يى أَ   ال  َ  "وفي الكالفِ  مقيو، ما شال ح  ترج ، وأما الكالم:

 لص ما رجعد؛ فإحمه ال أصز أن يههر ا أكلر من ثالث.
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 ".حٍ رِّ بََ مُ  يرَ ها غبَ رَ ضَ  تْ رى صَ "ف ن أَ بعو الصعظ واهلهر  المرحَّ  الثالث : -

و الو و يأش هلا يقصح ع -غي مم ، فإحمه يضرهبا لرب غي مم ، بعوا ك ي ، 
هبوية، أو ور  ، يطيب  اطر ا، واهلل و هلل رب العاملني، ان أمكن  قا فاهلل و 

 -هلل
فإها أ رت وليي هلا عالل فإحمه يضرهبا، وليي املقوص  الضرب القل أر ، أو 

ص ، أو مسصاك، أو شةل غي مم ، احم هينا يكسر، ال لرب غي مم ، يأ ق ع
 من النشصز. 
يف باب )عشر  النسال(حين ا حم كلم عن  -أيها ا  ص  الكرام-والكالم  نا 

اهللقصل، أو يف النشصز، حين ا حم كلم عن اهللقصل بعض الناو اها تكل نا عن 
 اهللقصل يرج  من الورو لل يد قاح: ما ل  حق اال كقا، وم يد كين أرب  أيام،

ااا  ص عن  -أيها ا  ص  الكرام-أريو اآ أجر ل عيبة، حمقصح:  قا الكالم 
 اهللقصل الد يُقالل فيها.

وأما اهلليا  اها أرا  ا حمسان أن يعيش بألفة وآعا   وكقا، فال ين  ة أن تنقين 
اثك ة وحموصص الفقهال أحمد حق  كقا وحقة كقا ا، العشر  اليوجية، تقصح: 

  الط خ، ما من حق  اال ليلة من كين أرب ، ف لين  قا واهلل ما  ص من حق
يفسو اهلليا ، لكن حنن حم كلم ا ن الفقهال ي كل صن حقصل حمو ين فيها ىاكم، 
حيكم فيها بني الرجاح، وبني النسال، ككم هبا اثاكم، أما اهلليا  املس قر  الطي ة 

ا أب، وما م ال ين  ة أن يقف ا حمسان عنو اهللق والصاجب بين ين  ة أن ي قح
 يس  ب، وما فصل املس  ب.

   بعو هل  باب اخلُل .
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 [اِ َّْ خُ الْ  ]با ُ 
ها جِ وْ زَ  ََ َُّ خُ  تْ هَ رِ ، ف ذا ََ هضِ  َ عِ ه لِ لُ ذْ بَ  حى صَ  يٍّ بِ نَ جْ وأَ  ه من زوج ٍ عُ ر  بََ تََ  حى ن صَ "مَ 

، اَ قَ وَ وَ  هَ رِ وإال َُ  اُ َّْ خُ لْ ا بيحَ ه أُ ِّْ حَ  كِ رْ ا بتََ مً  ْ إِ  تْ افَ ه أو خَ دينِ   َ ْْ ه أو نََ َْ َّْ أو خَ 
ًضا رْ ها فََ َِ ْر ها أو تََ ش زِ ا أو نُ اهَ نَ ، ولم يكْن لزِ ا لالقتدا ِ مً َّْ ها ظُ ََّ ضَ ف ن عَ 

َُ عَ ، أو خالَ تْ ََّ عَ ففَ  ها دِ يِّ سَ  نِ إذْ  غيرِ ُ  بمَ ت الصغيرُة والم ن نُ  والسفيهُ ، أو ا
ان بَّفْ يًّ عِ جْ رَ  الطالقُ  اَ قَ ووَ  اُ َّْ خُ الْ  حى صِ لم يَ   ه.تِ يى أو نِ  طالقِ ال ظِ ا إنَ 

َه  نايتُ  الطالقُ  صريحٍ  بَّفظٍ  اُ َّْ ( والخُ )فص  اَ قَ بائنه، وإن وَ  ه طالقه دُ صْ ه وقَ أوَ 
ان فَ القً ه طَ  ِ نْ ، ولم يََ دا ِ أو الفِ  يِ سْ فَ أو الْ  اِ َّْ خُ الْ  بَّفظِ   عددَ   ُ ُْ نَْ ًخا ال يََ سْ اَ 

 شرطُ  ح  صِ  يَ ه والها بهَ اجَ ول  وَ  طالقه  اٍ َّْ من خُ  ةٍ دى تَ عْ مُ بِ  اُ َْ ، وال يََ الطالقِ 
يًّا عِ جْ رَ  الطالقُ  اُ َْ ، ويََ حى صِ لم يَ  فٍ رى حَ مُ أو بِ  ضٍ  َ عِ  ها بغيرِ عَ فيه، وإن خالَ   ِ عَ جْ الرى 

ان بََّ   بعَثرَ  هُ رَ كْ ه، ويُ ب اُ َّْ خُ الْ  حى ًرا صَ هْ مَ  حى ه، وما صَ تِ يى أو نِ  الطالقِ  ظِ فْ إنَ 
َه  تْ عَ الَ ا، وإن خَ اهَ طَ عْ مما أَ  ، ف ن الم ه لِ ب ح  صِ ويَ  حى ها صَ تِ دى عِ  بنفْ ِ  حام
 تاعٍ أو مَ  رهمٍ ا من دِ هها أو بيتِ دِ ها أو ما في يَ تِ مَ ها أو أَ تِ  رَ شَ  َِ مْ عَّ  حَ  هُ تْ عَ خالَ 

َ   والعبدِ  والمتاعِ  َِ الحمْ  فِ دَ ، وله ما عَ حى صَ  أو عَّ  عبدٍ   فِ دَ اه، وما عَ مى سمُ  أق
 . ال  ه  الدراهمِ 
َه  َْْت بعَ  َه طالِ  تِ نْ ا فعَ فً لْ ي أَ نِ تِ يْ طَ عْ و إن أَ : مت  أو إذا أ( وإذا قالَ )فص ه تِ يى طِ طََُّ
 تْ بانَ  ََ عَ ففَ   ه أو ول  ألْ   ٍ لْ أو بعَ   ٍ لْ ي عَّ  أَ نِ عْ ََّ  ، وإن قالت: اخْ اخَ رَ وإن تََ 
ه، سِ كْ ه بعَ سُ كْ ها، وعَ ْى حَ تَ ا اسْ ها  ال ً َْ َّى فطَ   ٍ لْ بعَ  ي واحدةً نِ ْْ َِّّ ها، وطَ ْى حَ تَ واسْ 
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ها وال القُ ال طَ و  ه الصغيرِ ابنِ  زوج ِ  اُ َّْ خُ  ، وليس لل ِ تْ يَ ِْ بَ  إال في واحدةٍ 
 ََ َّى ، وإن عَ  قِ ه من الحْغيرَ  اُ َّْ خُ الْ  رُ ِْ سْ ها، وال يُ من مالِ  ه بشي ٍ ابنتِ  اُ َّْ خُ 

عِ  هبعدَ  تْ ها فُ ِجدَ حَ كَ  م نَ  تْ ها فُ ِجدَ بانَ  م أَ  ها بصف ٍ طالقَ  َْْتَ  وإال  ٍَ تْ طََُّ
 . فال

ل ص فُرقة، وآيأش بعوه باب الطالل و ص فرقة، وال الب يف الُفر ا ن باب اخلل   
الطالل وال اخلل ، أيه ا أكلر  الطالل، فل اها قوم اخلل ، أريوكم ت أملصا وجوت 
 تقري اا كين من وقفد عليه من ك ب الفقهال يقومصا اخلل  علل الطالل يف ال تيب،

 ن ملاها ُقُوم ف ا املناآ ة  يأش  قا اخلل  والطالل آيأش لك
وق  يف حمفسة واهلل أعلم، و قا من كيسة من شال فليأ ق، ومن شال فليوي، أن 
اخلل  فيه عهصض، واليوال فيه عهصض، فوار بينه ا ش ه من  قا الصجه، فناآب 

 تقوأه، وعلل كين حاح  قه مسألة آهلة.
 من القل يوهلل بقح العهصض منه  أول مسعل  في با  الخَّا: -

بهعهص،ض، شرٌط يف اخلل  أن يكصن بهعهص،ض، من القل ي قح العهصض  أن اخلل   ص
 : $قاح 
 ".هضِ  َ عِ ه لِ لُ ذْ بَ  حى صَ  يٍّ بِ نَ جْ وأَ  ه من زوج ٍ عُ ر  بََ تََ  حى ن صَ "مَ 

اهاا شرط باهح العهصض أن يكصن ممن يوهلل تمعه، و ص اهللر، املكلف، الرشيو، 
ن ي قح م فليي من حقه أويكصن هل  يف مهلكه، أما تورف الصل يف ماح الي ي

العهصض من ماح الي يم، وآيأش معنا بعو قليين مسألة أن اأب ممكن خيال  بن ه 
 الو ي  مباله ال مباهلا. 
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 ".هضِ  َ عِ ه لِ لُ ذْ بَ  حى صَ  يٍّ بِ نَ جْ وأَ  ه من زوج ٍ عُ ر  بََ تََ  حى ن صَ "مَ 
كصن ي "  قا  ص اأ ين يف ال الب يف اخلل  احمه"من زوج ٍ ومن ال؛ فال، قصله: 

 العهصض م قوح من اليوجة،  ين أكن أن يكصن العهصض م قوح من شخص أجن   
واحو جال امام املسهو و لد املشاكين بني اليوجني ا، حو  ك ي وجالوا 
يش كصن عنو امام املسهو وكقا، قاح هلم ا عصا: أ ق اليول علل جنب وقاح: 

 ا أفارقها، أحما  اف  مهريا أ ة فارقها وطلقها،  الص تع د مع ، قاح: أحما م
ثالثني ألف لاير، و اف  ش كة ما أ رل كم، ما أكن أين أتيول من أ رم، قاح 
 الص  العها و قه اللالثني ألف من عنول، ف قح العهصض شخٌص أجن ، 

 يوهلل اخلُل  وال ال  ااصاب: حمعم، يوهلل اخلُل .
 ا حما كو ة مسألة حكم اخلل ، عنو المسعل  الثاني  في هذا البا : -

 تعا،: $هكر املونف 

 حالة جصاز . -

 حالة كرا ة . -

 حالة كرمي.  -

 أما ااصاز فقكره املونف بقصله: 
 ها".جِ وْ زَ  ََ َُّ خُ  تْ هَ رِ "ف ذا ََ 

 عنوحما أرب   صر يقصح:
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 ، أ القه آيئة.ها"جِ وْ زَ  ََ َُّ "خُ تكره  اُول: -

وم ت رجيٌن ما تس طي  أن ت ق ين منمثره وشكله، ماه"، َْ َّْ الثاني: "أو خَ  -
 علل  قا.

رجيٌن لعيف ال وين، ي ك الوال ، يشرب ه" دينِ   َ ْْ "أو نََ  الثال : -
 اخل ر.

ا الرجين  احل ه"،ِّْ حَ  كِ رْ ا بتََ مً  ْ إِ  تْ افَ "أو خَ : الرابا - ، طالب تقصح: أبوا
علم، كين يصم  ص يف الوروو، ما   ق عليه ال يف الوين، وال يف الوحميا، 

ان أحما كين يصم أحما و ص يف آ اب ولعولكا ال أآ طي  أن أقصم  قصقه، 
وال أآ طي  أن أوفيه حقه، وأحما أ اف علل حمفسة من ا   لعوم الصفال 

  قه، فهقه أرب  حاالت  ين أصز فيها اخلل   

 ".اُ َّْ خُ الْ  بيحَ "أُ قاح املونف: 
يُ ا  اخلل  يف  قه اهللاالت اأرب ، لصجص  اهللاجة اليه، أما حالة الكرا ة فهة ما 

 ل ، اأمصر مس قر ، وطي ة، ولكنها تريو اخلُل ، ما اهللكم  حمقصح:  آصم ه
 ".اَ قَ وَ وَ  هَ رِ "وإال َُ  

ُيكره، ولكن كرا  ه ال متن  من وقصعه، يق  فإن  الع ه م  اآ قرار اهللاح، وأعط ه 
 وقالد أ الع  علل ثالثني ألف و لعد، يق  اخلل  وال ال  يق  اخلل .

 تعا، هلا ثالث  صر: $لف أما حالة ال  رمي فقكر املؤ 
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ا أو اهَ نَ به، ولم يكْن لزِ  ا لالقتدا ِ مً َّْ ها ظُ ََّ ضَ الص رة اُول : "ف ن عَ  -
 ".تْ ََّ عَ ًضا ففَ رْ ها فََ َِ ْر ها أو تََ ش زِ نُ 

حمعم، مل يوهلل،  قه من  صر ال  رمي،  قا الرجين زوج ه طي ة وما عليها  الف، 
ها وار  ص يمثل ها ويؤهيلكن  ص ال يريو ا، وم  سر علل املاح القل  فعه، ف

 ح   ة توي توف  املهر و  ل ، فمثل ها  ل اا أجين أن تف ول بنفسها بعصض،
حمقصح:  قا ال أصز، وال يوهلل  قا اخلل  ح  لص  فعد؛ فإحمه ال يوهلل، وآيأش 

 معنا اخلل  اها قلنا ال يوهلل ما معناه آيأش قو يكصن طالقاا يف  صر آ أش.
طي ة، لكن أصز له أن يؤهيها ل ف ول يف حاالت ثالثة  لكن  قا اها كان أمصر ا

 قاح: 
 ."تْ ََّ عَ ًضا ففَ رْ ها فََ َِ ْر ها أو تََ ش زِ ا أو نُ اهَ نَ "ولم يكْن لزِ 

زوج ه زحمد، فأرا  أن يفارقها لكن قاح أحما بعو  قا املاح  -حمسأح اهلل العافية-
ا اال بعصض، هتق  يف اليحما، ال يريو أن يفارق -حمسأح اهلل العافية–القل  فع ه 

قالد: ال، طلقا، عصض ما يف عصض، فعضلها أجين أن تف ول حمفسها، أجين 
 زحما ا أصز.
  ة اللة  طأ منها و ة حماشي، أو ل كها فراحلض اهلل تعا،. أو حمشصز ا،

 :أو اهللاالت الد ال يوهلل فيها اخلل  قاح الص رة الثاني  من حاالت التحريم:

َُ ت الصغيرةُ والم ن  عَ "أو خالَ   حى صِ ها لم يَ دِ يِّ سَ  نِ إذْ   ُ بغيرِ مَ ن ُ والسفيهُ ، أو ا
 ".اُ َّْ خُ الْ 
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أيضاا  قه من حاالت ال  رمي، و ة أحم كصن اليوجة   ي ا ف خال ، أو تكصن 
ك ا   هلاأن السفيهة ال يوهلل تورفها يف ماجمنصحمة ف خال ، أو آفيهة ف خال ؛ 

نهن هلا آيو ا، كين  ؤالل ال أكآ ق معنا يف باب )اهللهر( أو أمة ب ي أن يأهن 
أن ي قلن العهصض، واملؤلف قاح يف أوح ال اب: من  هلل تمعه؛  هلل بقله العصض، 

 ومن ال؛ فال، فهقه الوصر ال يوهلل.
اها قلنا: ال يوهلل اخلل  فهين معىن  قا أ ا ت قل زوجة، أو يق  هبا طالل  حمقصح: 

 له حال ان:
ان بَّفْ يًّ عِ جْ رَ  الطالقُ  اَ قَ الحال  اُول : "ووَ  -  ه".تِ يى أو نِ  الطالقِ  ظِ ا إنَ 

ان كان  قا اخلل  قو وق  بلفظ الطالل أو بنية الطالل؛ وق  به الطالل، لصجص  
اللفظ الطالل، احم فال العصض، وعوم   ة اخلل  أن  من وقصي اخلل  علل جهة 
الفسخ لكنه ال أن  من وقصي الطالل؛ أن الطالل يوهلل ب ي عصض، لكن ملا  

 قا طالل ب ي عصض يكصن طالل رجعة وال طالل باحلن  طالل رجعة  كان
ان بَّفْ يًّ عِ جْ رَ  الطالقُ  اَ قَ "ووَ  وهلقا قاح: ، وان مل يكن ه"تِ يى أو نِ  الطالقِ  ظِ ا إنَ 

بلفظ الطالل وال بنية الطالل  ُ ل  فاآو، وال يصجو لفظ طالل، وال يصجو حمية 
  ص.طالل ماها حمقصح: ت قل زوج ه، ويكصن  قا ل

الُفرقة  تعا، ا، فوين  هكر فيه  فة الُفرقة يف اخلُل ،  ين $  احم قين املونف 

يف اخلل  طالل وال فسخ، واها كان طالل  ين  ص طالل باحلن، وال طالل رجعة  
 له حال ان:
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 اهللالة اأو،: يكصن فيها طالٌل باحلن و ة:      -

َه  نايتُ  الطالقُ  صريحٍ  بَّفظٍ  اُ َّْ ( والخُ ")فص  بائنه". قه ه طالدُ صْ ه وقَ أوَ 
 اهاا  اتان حال ان يكصن فيهم اخلل  طالقاا باحلناا.

ان كان بلفمثة  ريهلل الطالل، قالد: أعطي  مليصن لاير وتطلقا، الحال  اُول : 
أعط ه املاح فقاح هلا: أحمد طالق، ف ا اهللكم  نا  باحمد منه، ويق  طالقاا باحلناا 

 ولص مل ينصل؛ أن  قا  ريهلل.
 قالد أعطي  م لغ قوره عشرين ألف لاير وتطلقا،  فعد اني :الخال  الث -

 العشرين ألف قاح هلا اهللقة بأ ل  وحمصم به الطالل، وق  طالقاا باحلناا.

أو  اِ َّْ خُ لْ ا بَّفظِ  اَ قَ "وإن وَ  الحال  الثاني  التي يك ن فيها فسًخا: -
 ".دا ِ أو الفِ  يِ سْ فَ الْ 

  لع  ، فسخد النكا ، فا ي  . 
 ا".القً طَ  ه ِ نْ "ولم يََ 

مل ينص الطالل  قا ليي لفظ الطالل،  قا اللفظ يولهلل كناية يف الطالل وال ما 
 يولهلل  يولهلل كناية، فإن حمصم به الطالل وق ، لكن ما حمصم الطالل، ما اهللكم  

 ًخا".سْ "َان فَ  
ما ور  ال فريق بني الفسخ، وبني الطالل، حنن قلنا الطالل باحلن وال ما  ص باحلن  

ال فريق   ين الل ر  يف العهو   ال، فعو  الفسخ كعو  الطالل،  ين الل ر  وما ور  
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يف امكان الرجعة  ال، أن الطالل  قا أ الا طالل باحلن ليي طالقاا رجعياا، اهاا 
 الل ر  هكر ا املونف بقصله: 

 ".الطالقِ  به عددَ   ُ ُْ نَْ "ال يََ 
طالل،   ومل ينصل به الوهلقا لص أحمه  العها بلفظ الفسخ، أو اخلل ، أو الفوال، 

بعو هل  تيوجها بعقو  جويو، ي يوجها وعليها طلقة، وال ي يوجها وليي عليها 
 طالل  ليي عليها طالل.

أما لص قلنا: طالل باحلن،   تيوجها بعقو  جويو، ي يوجها وعليها طلقة وال ال  
 عليها طلقة، وبقيد له طلق ان،  قا الفرل بني املسأل ني.

هل  ا، تطليق املخ لعة، لص جال واحو بعو ما  ال  اليوجة قاح:    احم قين بعو
، وبعو ما مت اخلُل  قاح هلا: أحمد طالق،   الع   وأعط ه امل لغ ثالثني ألف لاير ملالا

 تطُلق وال ال  ماها يقصح املونف  
 ها به".هَ اجَ ول  وَ  طالقه  اٍ َّْ من خُ  ةٍ دى تَ عْ مُ بِ  اُ َْ "وال يََ 

ة ملع و  من اخلل  ال يق  هبا الطالل؛ أ ا باحمد،  قه بينصحمال يق  هبا الطالل، ا
ول  "ما  ة مطلقة رجعية، الرجعية يق  هبا الطالل، أما  قه باحمد منه، قصله: 

الف "  نا، ليسد اشار  للخ"ول أحما ال أعرف الفاحلو  اأآاآية من  ها به"هَ اجَ وَ 
ن باب واهلل أعلم م في ا يمثهر  ييت ما وجوت  الفاا يف املسألة، لكن لعلها

 ف  ال ص م أحمه قو ي ص م م ص م أحمه لص جال ووقف معها وجهاا لصجه وقاح هلا: 
 .ه"ها بهَ اجَ "ول  وَ أحمد طالق أن  قا يق ، لكنه ال يق ،  قا معىن قصله: 
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لص أن رجين قاح أحما آأ الع ، ولكا اش ط الرجعة، المسعل  الثالث :  -
الناو  ف الطالل عن اخلل ، وهلقا بعضط عاا وما فاحلو  اخلل   يعا خي ل

قو ي  ايين باخلل ، يريو يطلق ويقصح ما أطلق أ ال ، ملاها  ح  ال 
ُكسب عليه  ا ة لص كان  ص مطلقها طلق ني ف قة له واحو ، فلص قاح 
هلا أحمد طالق ووق  الطالل ليي له أن يعقو عليها عقو جويو ح  

أن يعقو عقو جويو  له أن  تنكهلل زوجاا غيه، لكن لص  العها  ين له
ا. ا جويوا  يعقو عقوا

الرجين  قا يريو ما حيسب عليه طالل، ويف حمفي  -أيها ا  ص  الكرام-فهنا 
الصقد يريو يوي له حق الرجعة، فيش ط الرجعة يقصح: أ الع  لكن بشرط ل 

 فيه".  ِ عَ جْ الرى  شرطُ  ح  صِ "وال يَ  حق الرجعة ما حكم  قا الشرط  قاح:
 ي   يهلل، اها  العها فليي له حق الرجعة، ولص اش طه.شرٌط غ
 المسعل  الرابع : الخَّا الفاسد ما ص ره، وما حكمه  -

 أما  صره هكر هلا  صرتني قاح:
 ".ضٍ  َ عِ  ها بغيرِ عَ "وإن خالَ  الص رة اُول : -

 فاآو، اخلل  ب ي عهصض  ل  فاآو ال يوهلل، ال بو يف اخلل  من عهصض.
 ".حى صِ "لم يَ  فٍ رى حَ مُ الص رة الثاني : أو بِ  -
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حمسأح -أو بعهصض  ىرم قاح هلا:  الع   علل أن تعطيا ماحلة كيلص من هللم اخلنيير
 قا  ل  علل ىرم يوهلل وال ما يوهلل  ال يوهلل، فإها قلنا  -اهلل العافية والسالمة

لم "ال يوهلل  ين معنا ا أحمه ل ص  فيه تفويين قاح:  قا حك ه ا ن حك ه: 
 ".حى صِ يَ 

 يًّا".عِ جْ رَ  الطالقُ  اُ َْ "ويََ حك ه بعو عوم    ه:  مل يوهلل،
  ين يق  هبا الطالل  حمقصح: يق  هبا الطالل رجعياا ان: 

ان بََّ    ه".تِ يى أو نِ  الطالقِ  ظِ فْ "إنَ 
وقو آ ق  قا، ولكنه أعا ه  نا بشكين أولهلل، ان قاح هلا أحمد طالٌق، علل أن 

ا فاآو، وماها تقصلصن متوفعة ماحلة ل  من اخل ر، اخلل    يهلل وال فاآو  
حك ها تطلق وال ما تطلق  تطلق طلقةا رجعية،  قا بلفظ الطالل، فإها مل يكن 
بلفظ الطالل كان بلفظ الفسخ  قاح: فسخد النكا ، أو قاح:  الع   لكن 
بوون عهصض حمريو حمع ين  ل  بوون عهصض، قاح:  الص اتفقنا  لع   بوون 

ط    يهلل، ت قل زوج ه  حمعم، اش  عهصض،   يهلل اخلل  وال فاآو  اخلل  غي
شرط يا شيخ، حمقصح: ت قل زوج ه ما مل يكن حمصم بلفظ  الع   الطالل، فإن 

 حمصم بلفظ  الع   حمصم به الطالل وقعد هبا طلقة رجعية.
ان بََّ عِ جْ رَ  الطالقُ  اُ َْ "ويََ وهلقا قاح:   ه".تِ يى أو نِ  الطالقِ  ظِ فْ يًّا إنَ 

 ما يوهلل به اخلل  وما ال يوهلل. :المسعل  الخامس  في هذا البا _ 
 املؤلف هكر أكلر اأشيال  نا الد يوهلل هبا اخلل .
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 أول مسعل  ضابر وه :   -

 به". اُ َّْ خُ الْ  حى ًرا صَ هْ مَ  حى "وما صَ   
كين ما  هلل مهراا  هلل اخلل  به، وقو آ ق يف الووال،  ناك   يهلل لكنه مكروه 

 ا".اهَ طَ عْ مما أَ  بعَثرَ  هُ رَ كْ "ويُ و ص: 
عطا ا مهر ثالثني ألف،   بعو هل  طال ها من أجين اخلل  ماحلة ألف، الرجين أ

حمقصح: ُيكره هل ، وين  ة له أال يييو علل ما أعطا ا، لكن لص تراليا علل هل  
  هلل م  الكرا ة.

عو ، اها  العد اهللامين بنفقة ال: المسعل  الثالث  فيما يصح به الخَّا -
ال ينصحمة  احلن، وال احلن يف عو وقالد: ا ن أحمد  العا وأجلي يف عو  ال 

هلا حمفقة وال ليي هلا حمفقة  آيأش معنا يف باب )النفقات(، قصح املونف 
انتْ إلها ذل   أو طالقٍ  يٍ سْ "والبائُن بفَ تعا،:  $ فقط ماًل" حا نَ 

 .واال فليي هلا

كين حاح   علل -ان شال اهلل-، ويأش ه"َِّ جْ ال لها من أَ  َِ مْ لَّحَ  "والنفْ ُ  قاح:
ين أ ا اها مل تكن حامين فليي هلا حمفقة، قالد: حم خال  ف اها توف  العهصض  فاأ 

قاح: العهصض أن ت قل تنفق علة وتسكا مو  العهو  ا، أن تن هة العهو  يوهلل 
  قا العهصض يف اخلل   حمعم، يوهلل قاح:    

َه  تْ عَ الَ "وإن خَ   ".حى ها صَ تِ دى عِ  بنفْ ِ  حام
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، ليوهلل هل  يف اهللامين ويف غي اهللا كن مين، اهللامين علل املق ب هلا النفقة أ الا
 م يقصلصن النفقة لل  ين وليسد هلا، فيوهلل هلا أن  ال  بنفقة عو ا ولص كاحمد 

.  حامالا
 المسعل  الرابع :  -

 ".بالم ه لِ  ح  صِ "ويَ اخلل  علل عهصض جمهصح: 
 ةيوهلل اخلل  باجملهصح؛ أن اخلل  وان كان فيه معاولة لكنها ليي معاولة ىض

ملين ال ي  والشرال، فلهقا يُ  فر فيه ااهالة، من  صر ااهالة آيقكر املؤلف مخي 
  صر ا ن يف ااهالة   ي ني حك ها، ما  ة الوصر  

 ها".تِ  رَ شَ  َِ مْ عَّ  حَ  هُ تْ عَ "ف ن خالَ  -0

 قالد: أعطي  ال  ر اللة يطل  من خنلد عهصلاا للخل  جمهصح. 
 ها".تِ مَ أو أَ " -2

 ل يطل  من بطن  قه اأمة.آأعطي  اهلل ين الق
 ها".دِ "أو ما في يَ  -3

 قالد: أعطي  امل لغ القل يف يول ما يورل كم يف يو ا.
 ".تاعٍ أو مَ  رهمٍ ها من دِ "أو ما في بيتِ  -4

 أعطي  كين املاح املصجص  يف ال يد عنول يف الونوول جمهصح.
 ".حى صَ  "أو عَّ  عبدٍ  -.
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ه، ما ي مل كو  أو افأو علل ع و  الع   علل ع و ،  قا الع و طصيين، قو
 اهللكم  

اهاا يوهلل بااهالة يف  قه اأحصاح، طيب ا ن يأش يطالب " حى "صَ قاح املؤلف: 
 قه قالد: محين الشهر  افرض أن الشهر  اح قد وال محلد، ماها له، وال ان 
ال يد ما فيه م اي، وال ان الع و غي مصجص  ما يف ع و ملين زماحمنا ما يف ع يو، 

     ف اها له
َ   والعبدِ  والمتاعِ  َِ الحمْ  فِ دَ "وله ما عَ   اه".سمى مُ  أق

أقين مس اه، حمقصح: اها ما يف محين أقين شةل أكن ك ين به اأمة ع و أر ص 
شةل من الع يو يوهلل أن ت قله، أقين شةل أكن ك له النخلة ملالا تعطيه حموف  

 كيلص متر أو شةل من  قا الق يين، الع و أيضاا كقل .
ما يف بيد من الورا م طل  ما يف بي ها اال  يصن عليها، ما عنو ا يف  اها قالد

 ".  ال  ه  الدراهمِ  فِ دَ   "وما عَ بي ها شةل من الورا م ماها له
ملاها ثالثة، ملاها مل يكن مخسة، عشر ، عشرين أقين اا   ثالثة، عو  الورا م 

 ثالثة أن أقين ما ينط ق عليه لفظ الورا م.
 تعا، ا، الفوين اأ ي و ص الفوين امل علق بالطالل $ف   احم قين املون

: بالطالل املعلق علل  ف  العهصض.  املعلق واخلل  وبعض الفرول بينه ا، بوأ أوالا
احم  ه آيأش معنا ان شال اهلل يف الورو القا م أو القل بعوه باب ا ه باب تعليق 

ييياا وتفرقة طالل متتعا، بعض مساحلين تعليق ال $الطالل  نا آيقكر املونف 
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الحقاا  -ان شال اهلل-هلا عن اخلل ، واال أكلر مساحلين تعليق الطالل آ أش 
ويطصح فيها املؤلف تطصيالا كلياا فهنا هكر فقط تعليق الطالل علل  ف  عهصض 
لش هه باخلل ، يعا ان  فعد ل كقا فأحمد طالق، هكر املؤلف له ثالث  صر 

 با  الف أ وات الشرط:
َه اُو  -  : مت ".( وإذا قالَ ل : ")فص

 اها قاح: م  أعطي ا ألفاا فأحمد طالق.
 الثاني: "أو إذا". -

 اها أعطي ا ألفاا فأحمد طالق.
 ".َه طالِ  تِ نْ ا فعَ فً لْ ي أَ نِ تِ يْ طَ عْ الثال : "أو إن أَ  -

الحمثصا  نا علق الطالل علل ا عطال، اها أعطي ا فأحمد طالق، طالٌل معلٌق 
َْْت بعَ   ه، يُعطل أحكام الطالل املعلق و ة:علل ا عطال ف ا حك ه تِ يى طِ "طََُّ

  ".اخَ رَ وإن تََ 
 أوح مسألة مبهر  أن تعطيه تطلق  قه املسألة اأو،.

َْْت بعَ  -   ".اخَ رَ ه وإن تََ تِ يى طِ الثاني: "طََُّ

احمه ال ي قيو هل  مبهلي ال عليق، فلص قاح هلا اها أعطي يا ألف أحمد طالق، 
الوراف وجابد له األف، قاح ال،  الص راحد  طلعد وراحد جابد من

 علي  الفر ة، ف ا اهللكم  راحد عليها الفر ة وال مم و   مم و .
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 فال يكصن علل الفصر.  "اخَ رَ "َوَل  تََ قاح: 
وآيأش معنا يف باب تعليق الطالل أن أ وات الشرط  قه اها، وم ، وان أن 

 يين فإ ا تكصن علل الفصر، فعلل آ قه اأ وات علل ال ا ة اال اها حمصم الفصر؛ 
امللاح: لص قاح ليوج ه: قالد أحما خبرل ا ن من ال يد، قاح: ان  رجد من ال يد 
فأحمد طالق، وقوو بقل  ان  رجد من ال يد ا ن يعا يف  قا الصقد عنوه 
ليصف آي ضرون قاح: أيب وأمة آيأتصن ال يد، قالد: أحما خبرل قاح ان  رجد 

د القرينة أو حمصم ان  رجد اليصم فهين ي خوص باليصم وال فأحمد طالق، فقام
 ال  ااصاب: حمعم ي خوص باليصم.

و قا القيو هكره يف باب ال عليق ومل أجو الك ب املشهصر  يف املق ب ما وجو م 
هكروه يف  قا املصل ، لكن المثا ر أحمه مللهم أ م يف باب واحو و ص تعليق 

د لف يف  قا اجمللي تقيو هل  بني ه، وآألالطالل، فلص حمصم ان أعطي يا أ
 شيخنا الشيخ القعي ة قاح: حمعم، المثا ر أحمه كقل  واهلل أعلم.

 " ٍ لْ أو بعَ   ٍ لْ ي عَّ  أَ نِ عْ ََّ "وإن قالت: اخْ 
ا ن  لونا تعليق الطالل،  قا القل آيقكر ا ن ليي تعليقاا للطالل، وااا 

 ها قالد هكر ثالث  صر:  ص معاولٌة يف اخلل ، يعا اتفال يف اخلل ، ا
 " ه أو ول  ألْ   ٍ لْ أو بعَ   ٍ لْ ي عَّ  أَ نِ عْ ََّ "وإن قالت: اخْ 

 الوصر اللالث اها فعين يعا  العها فإن له األف وال ما له األف   فهقه
 ها".ْى حَ تَ واسْ  تْ بانَ  ََ عَ "ففَ قاح املؤلف: 
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 فإن فعين هل  قاح:  الص  الع   أوح شةل باحمد؛ أحمه  لٌ    يهلل، ثان
شةل اآ  ق األف قالد ال ما أعطي  له اهللق يف تل  األف وله أن يطال ها 

 باألف.
 ما الفرل بينها وبني املسألة السابقة 

:  نا قضية الفسخ و ناك طالل،  نا اها مل ينصل الطالل فإحمه فسخ املسألة  أوالا
قاح:  ،اللاحمية  ناك علل ال ا ة و نا علل الفصر، فإها قالد: ا لعا علل ألف

أفكر يف املصلصي، جال من بكر  قاح:  الع   أعطا األف، قاح: ال، ااا ي قيو 
 املصلصي مبهلي النقاش.

 املسألة اأ رم و ة مسألة الطالل علل عهصض.
 ه، إال في واحدةٍ سِ كْ بعَ  هسُ كْ ها وعَ ْى حَ تَ ا اسْ ها  ال ً َْ َّى فطَ   ٍ لْ بعَ  ي واحدةً نِ ْْ َِّّ "وطَ 
 ".تْ يَ ِْ بَ 

طلقا طلقة ول  ألف، قاح: ليي طلقة بين ثالث، أحمد طالٌق ثالثاا،  قالد له:
يس  ق ألف، وال ثالث، وال ما يس  ق شةل  قالد ال، أحما قلد طلقة بألف، 
لكن اللالث ما ل  شةل، ما رأيكم  يس  ق األف ما يس  ق ثالثة،  قا معىن 

واحو ا بألف  : طلقاماها يعا وطلقا  يعا وان قالد" ي واحدةً نِ ْْ َِّّ "وطَ قصله: 
 فطلقها ثالثاا اآ  ق األف.

طيب والعكي، قالد: طلقا ثالثاا بألف، تريو الفكة ما تريو واحو  يراجعها 
بعوين، ط عاا  ص الطالل بعهصض ليي فيه رجعة، الطالل بعهصض باحلن لكن تريو 
 الص تنهة املصلصي، قالد: طلقا ثالثاا بألف فطلقها واحو  يس  ق شةل  
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فلص ه"، سِ كْ بعَ  هسُ كْ "وعَ واحلة لاير، ثالواحلة وثالثني  ال يس  ق شةل، قاح: ثال
 قالد: طلقا ثالثاا بألف فطلق طلقة أو طلق ني ال يس  ق شيئاا.

اال يف  صر  ما  ة  قالد: طلقا ثالثاا بألف،  ص أ الا من زمان مطلقها 
صحمة الكمم وال ال ينطلق ني ومل ي قل هلا اال واحو ، فقاح: طلق   طلقة حولد 

 "إال في واحدةٍ ما حولد  حولد، يس  ق األف وال ال   قا معىن قصله: 
 ".تْ يَ ِْ بَ 

حمأش ا ن  ين أصز لءب أن خيال  زوجة ابنه الو ي وال ال  أو يطلقها  قاح 
 ".ه الصغيرِ ابنِ  زوج ِ  اُ َّْ خُ  "وليس لل ِ املؤلف: 

أن  كن ليي له أن يُطلهق، وليي لهاأب آ ق معنا له أن ييول ابنه الو ي، ل
 خيل  حميابةا عنه.

 ها".القُ "وال طَ  
وال الطالل ليي له يطلق، ااا الطالل ملن أ ق بالسال، طيب العكي، الرجين 
زول بن ه الو ي ، وبعوين ما عه ه الصل ، أرا  أن خيالعها، فهين له أن ينصب 

 عنها يف اخلل ، هلا  صرتان:
املاح من عنوه، فهقا يوهلل وان كان من ماهلا  أن يوف الص رة اُول :  -

 ها".من مالِ  ه الصغيرة بشي ٍ ابنتِ  اُ َّْ "وال خُ  ة فال قاح: 
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اهاا له أن خيال  بن ه الو ي  مباله  ص، وليي له أن خيالعها من ماهلا؛ أحمه ال 
يس طي  أن ي ورف تورف الصل ال بو أن يكصن تورفاا حمافعاا ملصليه، ال ورفات 

 ال يس طي  أن حي ين همة مصليه شةل.املالية 
أن الرجين اها  ال  زوج ه وكان عليه  الرابا من مسائَ هذا البا : -

مؤ ر، أو عليه حقصل مل يسو  ا، عليه مهر ما آو ه، وقالد: أ الع  
علل ثالثني ألف أعطي  ثالثني ألف و العا، ومل ي كل ا عن آاحلر 

 اهللقصل،  ين تسقط وال ت قل قاح:   

 ".ه من الحْ قِ غيرَ  اُ َّْ خُ الْ  رُ ِْ سْ "وال يُ 
ال ُيسقط غيه من اهللقصل، هلا أن تطالب مبهر  آابق، أو بنفقة  آابقة، أو غي 

 هل  من اهللقصل.
اها علق الطالل، ط عاا  قه : المسعل  اُخيرة في هذا البا  وهي -

املسألة  ة أليق ب اب تعليق الطالل منها ب اب اخلل ، لكن  نا هكرت، 
لق طالقها بشةل ملاله: قاح ليوج ه: ان شا وش ال ليفييصن ملالا اها ع

مسلسالت أو كقا أو كقا فأحمد طالق،  ص جمر  ملاح  ص ليي ب ورف 
  يهلل،  ص ينو ها ويعمثها لكن املقوص  ملاح، قاح اها شا وش 
املسلسين الفالن فأحمد طالق، قالد: ما أشا و، ما شا وت ح  طلقها 

 ول من ا ن فطلقها وباحمد منه، اما أن احم هد قاح أحمد تريوين تشا
عو ا، رجعية واحم هد عو ا، أو كان طالقاا باحلناا بعو ما طلقها وباحمد 
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ه  د بيد أ لها وشا وت املسلسين، وبعو ف   قرر الرجين أن ي يوجها، 
وتيوجها بعقو  جويو، اأ ين يف تعليق الطالل أحمه تن ين الي ني بصاحو ، 

د من الوار فأحمد طالق فخرجد؛ طلقد واحنلد فإها قاح: اها  رج
أينه  هلل وال ال  فلص  رجد مر  ثاحمية يف غي األفاه الد تق ضة 
ال كرار ملين كل ا، لص  رجد مر  ثاحمية ال تطلق،  نا ملا وق  الشرط و ة 
يف حالة ال ينصحمة  ين تن ين الي ني وال ال  ال تن ين الي ني، فلص رج  

وشا وت املسلسين تطلق وال ال  تطلق  قه  وتيوجها مر  ثاحمية وه  د
 مسأل نا.

: ان  " ها بصف ٍ طالقَ  ََ َّى "وإن عَ قاح املونف:  رجد علق الطالل بوفة ك لالا
، أو بفسخ  أو بطالها" بانَ " م أَ  من الوار، ان شا وش املسلسين ل  يعا خبل  
نصحمة يفصجوت حاح ال " تْ ها فُ ِجدَ بانَ " م أَ بعصض أو غي هل  باحمد منه، 

 رجد من الوار و ة باحلنة و ة يف بيد أ لها، أو شا وت املسلسين و ة يف 
لوفة بعو   تيوجها مر  ثاحمية فصجوت اه"، بعدَ  تْ ها فُ ِجدَ حَ كَ " م نَ  بيد أ لها

َْْت"  اليوال ف ا اهللكم  أن الي ني ال تن ين بالوفة حين ا وجوت حاح "طََُّ
   .فال"وإال  ٍَ تْ "َعِ  ال ينصحمة، و قا املقوص 

ماها يعا واال فال يعا وان مل تصجو الوفة بعو اليوال، تيوجها  "وإال فال"قصلنا: 
مر  ثاحمية واهلل و هلل رب العاملني تابد وأحمابد ا، اهلل وال تشا و املسلسالت وال 

 ."وإال فال"شةل، تطلق وال ما تطلق  ما تطلق  قا معىن 
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ة قاح لع وه ص علق ع ق قنه علل  فحمفي القضية يف الع ق، فل" ٍَ تْ "َعِ قصله: 
: اها حضرت  رآاا عنو الشيخ الفالن أحمد حر، وال حضر   باعه ا،  ملالا
شخص    ر، ملا ه ب للشخص ا  ر حضر الوروو عنو الشيخ،   رج  
لءوح وحضر الورو يع ق وال ما يع ق  يع ق حمفي القضية ملين ما هكرحما يف 

أن أعين ما تعل ناه عل اا حمافعاا، اهلل الطالل حمقكر ا يف الع ق، وحمسأح 
 ولصجهه  الواا، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و  وعلل  له و   ه أمجعني.
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 الدرس الخامس والخمس ن
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، و لَّل اهلل وآلَّم علل حم ينا 
    ه أمجعني، أما بعو:ى و  وعلل  له و 

س قن  يف ا  وار املقن [ يف 
ُ
ف ا زلنا م   قا الك اب و ص ك اب ]زا  امل

ُ هَّين أمحو بن حن ين 
ومجعنا به يف  -تعا،- الفقه علل مق ب ا مام امل

 جنات النعيم.
وكنا قو و لنا يف  قا الك اب ا، ك اب الطالل، لكن يف مسألة من باب 

ِتها َصحى"، "اخلُلن  و ة مسألة:  َه بنفِْ  ِعدى يف الورو و وإن َخاَلَعْت حام
 علل  الف شرحها -واهلل أعلم–املالة  صرحما  قه املسألة في ا ي وو 

 الو يهلل.
املخالعة  نا من املرأ ، اهللامين علل املق ب اها كاحمد ال احلن ولص كاحمد 

ْسٍي أو  بفَ والبائنُ حامالا فإحمه جتب النفقة هلا، آيأش معكم يف النفقات "
َِ ال لها من َأْجَِّه"  إطالٍق لها ذل   انْت حاماًل، والنفُْ  لََّحْم هة فنَ 

 ا ن  ال .
ما  صر  املسألة  تقصح ليوجها النفقة  قه الد أآ  قها ما أريو ا،  ص ال 

ي أ نا  العدة ُن نفْتها فيريو أن خيالعها علل أآاو أحمه ال يريو أن يُطُلقها؛ 
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ين أن   لعة ُتسقطة حمفقة العو ، فهين  قا يوهلل أو ال  ما ، يقصح: مقابعَّيه
 وجه ا شكاح فيه 

 وجه اُشكال فيه من جهتين:
 : أن  قه النفقة ليسد معلصمةا عل اا تاماا.ال ه  اُول 
من ا شكاح علل املق ب القل يقصله و ص املع  و: أن  ال جه الثاني:

قة حاح قالصا: "وان كاحمد النفالنفقة لل  ين، ال هلا من أجله، لكنهم علل كين 
 لل  ين لكنها يف حكم املالكة له فو  صا هل "،  قا واهلل أعلم.
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 َتاُ  الطالقِ 
 يُباُح لَّحاجِ ، وُيْكَرُه لَعَدِمها، وُيْسَتَحب  لَّضىَرِر، وَيِ ُب لإليالِ ، وُيَحرىفُ 

َِّه، وَمن زا ْْ َْْا َل َعْْ لَِّبدعِ ، وَيِصح  من زوٍ  مَكَّىٍ  وُمَميٍِّز بَع َُّه َمعذورًا لم يََ
رَِه عَّيه ظًَُّْما ب يالٍف له أو ل لِده أو َأْخِذ ماٍل  َْ طالقُه وَعْكُسه اآلِ ُم، وَمن ُأ

 َْ ََ تََبًََعا لْ ِله لم يََ َُْا َيُضر ه أو َهدىَده بَعَحِدها قادره َيُظن  إيْاَعه به فطَّى ْا، ويََ
ه ، ويُطَِّّ الطالُق في ِنكاٍح مختٍََّ  فيه، ومن الغَ  َُ واحدًة ضباِن، ووََيَِّهَ 

يَِّه في َطالِق نََْفِسها.  َ  ومت  شاَ  إال أن يََُعيَِّن له وقًتا وَعدًدا وامرأتُهَ 
 

َِْضَي ِعدى  ها حت  تََنَْ َه( إذا طَّىَْها َمرىًة في طُْهٍر لم ُيَ اِمْا فيه وتَََرََ ُتها )فص
ََ بها في َحْيضٍ فه  ُسنى ه، فَتْحُرُف الثالُث ِإَذْن، وإن طَ  ََ َمن َدَخ  أو طُْهٍر َّى

َُْا وُتَسن  رَْجَعُتها، وال ُسنىَ  وال ِبدعَ  لصغيرٍة وآِيسَ  ٍ  وغيِر َوِطَا فيه فِبْدَع ه يََ
 مدخ ٍل بها وَمن باَن َحْمَُّها. 

 
و )صريُحه( لفُظ الطالِق وما َتَصرىَ  منه غيُر أْمٍر وُمضارٍِع، وُمطََِّّْ ه اسُم 

 ٍَ ٍَ من َو اٍق أو في  فاع ، ف ن نَََ   بطاِل َُْا به وإن لم يََْنِ ه جادٌّ أو هاِزله فيََ
 :ََ َْ ُحْكًما، ول  ُسِو َب ْْ ٍَ منه أو من غيرِه أو أراَد طاهًرا فَغََِّر لم يَُ ِنكاٍح ساِب
َت امرأَت   فْاَل: نعم َوَقَا، أو أل  امرأةه  فْاَل: ال وَأراَد الَكِذَ  فال.  َأطَّىْْ
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ناياتُه الظاهرُة، نحَ : أنِت َخَِّيى ه وَبرِيى ه وباِئنه وبََتى ه وبََتََََّ ه و )ف َه( َو أنِت ُحرىةه ص
وأنت اْلَحَرُ ، والخِفيىُ  نحَ  اْخُرِجي واْذَهِبي وُذوِقي وَتَ رىِعي واْعَتدِّي 

ال يَُْا بكنايٍ  و واْسَتبِري واْعَتزِِلي ولسِت لي بامرأةٍ واْلَحِْي بَعْهَِِّ  وما َأْشبَََهه، 
ول  ظاِهرًة طالقه إال بِِنيىٍ  ُمْارِنٍَ  لَّىْفِظ، إال حاَل ُخص مٍ  أو َغَضٍب أو ج اِ  
َُْا  َْ ُحْكًما، ويََ َب ْْ َاِلها، فَّ  لم يُرِْدُه أو أراَد غيَره في هذه اُح اِل لم يَُ ُس

 .نَََ اه ما النَِّيىِ  بالظاهرِة  الثه وإن نَََ   واحدًة، وبالخِفيىِ  ما
 

َظْهِر أُمِّي فه  ِظهاره ول  نَََ   به  َه( وإن قاَل: أنِت عَّيى حرافه أوَ  )فص
َى اهلُل عَّيى حرافه،  َى اهلُل عَّيى َحرافه، وإن قاَل: ما َأَح ذل  ما َأَح الطالَق، َو
َْْت  ال ًا، وإن قاَل: َأْعِني به َطالقًا ف احدةه، وإن قاَل:   أعني به الطالَق. طََُّ

ْلَمْيَتِ  والدِف والخنزيِر َوَقَا ما َن اه من طالٍق وِظهاٍر وَيميٍن، وإن لم يََْنِ  َا
َذَ  َلزَِمه ُحْكًما، وإن قاَل: َأْمُرك  شيًوا فِظهاره، وإن قاَل: َحََّْفُت بالطالِق وََ

َْ أو يََفْ  ْي، سَ بَيِدك ُمََِّّكْت و ال ًا ل  نَََ   واحدًة، ويَُتَََراَخ  ما لم َيطَْع أو يُطَِّّ
َِ ما لم يَزِْدها فيهما، ف ن  وَيْخَت   اختاري نفَس  ب احدٍة وبالمْ َِِّس اْلُمتىِص

ََ اختيارُها. ََ أو َفَسَي َبَط  رُدىت أو َوِطَا أو طَّى
 

 باُ  ما َيْخَتَُِّ  فيه عدُد الطالقِ 
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انْت زَ  َّ ه أو بعُضه ُحرٌّ  ال ًا والعبُد ا نتيِن ُحرىًةَ  َجَتاُهما أو َأَمً ، وْ َيْمَُِّ  َمنَ 
َه أو عََّيى أو يََََّْزُمِني َوَقَا  الثه بِِنيىِتها، وإال  ف ذا قاَل: أنِت الطالُق أو طاِل
ثرِه أو عدِد اْلَحَص  أو الريِح أو نحِ   َِّ الطالِق أو أََ َُْا بََّْفِظَ  ف احدةه، ويََ

ََ ُعضً ا أو ُجْزً ا مَ  ًنا أو شاًعا أو ُمَعيَى ذل   الثه ول  نَََ   واحدًة، وإن طَّى
َْْت، وعْكُسه الروُح والسن   ٍَْ  طََُّ ٍَْ  أو ُجزً ا من طََّْ َهًما  أو قاَل: نْصَ  طََّْ ُمبَْ
رىرَه َوَقَا العدُد  َه وََ والشىَعُر والظ ْفُر ونحُ ه، وإذا قاَل ِلَمدخ ٍل بها: أنِت طال

رى  اِ  أو قاَل رَه ببَ أو  م أو بالفإال أن يََْنِ َي تعَيًدا َيِصح  أو إفهاًما، وإن ََ
ُُوَل   َْ بها باَنْت با ًَْ  َوَقَا ا نتاِن، وإن لم َيدخ بعَدها أو قبََّها أو معها طََّْ

اْلُمْنَ ِز في هذا.  َ َُ  ولم يََََّْزْمه ما بعَدها، واْلُمَعَّى
 

َى من عدِد الطالِق واْلُمطَّىَْاتِ  َه( وَيِصح  منه استثناُ  النصِ  فعََق ف ذا  ،)فص
َه طَّْتيِن إال واحدًة َوقعْت واحدًة، وإن قاَل:  ال ًا إال واحدًة  قاَل: أنِت طال
ََِّْْبه من َعدِد اْلُمطَّىَْاِت َصحى دوَن َعدِد الطىََّْاتِ  ، فطَّْتاِن، وإن اْسَتثََْن  ب

َُ َصحى االستثناُ  وال َيِصح  استثن َْ اوإن قاَل: َأْربََُعكنى إال ُفالنَ  َط اِل  ه لم يََتىِص
ََ ََماِل ما  ََ، وَشْرطُه النيىُ  قب ََ وَأْمَكَن الكالُف دونَه َبَط َفَص عادًة، فَّ  انَْ

 اْسَتثََْن  منه.
 

  م نشرع اآلن في ]َتا  الطالق[، وفي هذا الكتا  مسائَ:



2738 
 

 .حكم الطالل :  أوالا

 .طُلق
ُ
  : الكالم عن شرط امل

 لطالل. : الكالم عن النكا  القل يق  فيه ا 

 .الكالم عن طالل ال ض ان :  

 .الكالم عن الصكالة يف الطالل :  

 و قه مخي أو آد مساحلين، حم وأ أوالا  كم الطالل.
اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال عووان اال علل المثاملني، 

 و لَّل اهلل وآلَّم وبارك علل حم ينا ى و  وعلل  له وأ  ابه أمجعني.
 غفر لشيخنا، ولل سل ني، يا رب العاملني.اللهم ا

 "َتاُ  الطالِق": قاح املونف 
 .حين عقو  النكا  أو بعضه، و ص معروفو ص: 

م  ال اب -رمحهم اهلل تعا،–أوح مسألة ، و قا غال اا ي وأ الفقهال  ب يان اهلُلكن
 علل ما بُمُصب عليه، ف وأوا  نا  كم الطالل، وهكر له مخسة أحصاح، ما  ة 

 "، اباحة الطالل، أن يكصن الطالليُباُح لَّحاج ِ ا باحة " الحال  اُول :
 م احاا، و قه اهللالة ااا ت هه يف حاح وجص  حاجة  ا، الطالل.



2739 
 

كر،ه "؛ ُيكر،ه لعوم اهللاجة، احمسان أمصره مس قر  فيُ  وُيْكَرُه لَعَدِمها" الثاني:
 له أن يُطُلق.

ررت املرأ  ؛ يعا: اها تضتَحُب لَّضرر""وُيساالآ   اب،  الحال  الثالث :
ب قال اليوجية فُيس  ،ب له أن يُطُلقها، وأن يرف  عنها الضرر اهللا ين عليها 

 ب قال اليوجية.
ان –"؛ وآيأش معنا باب ا يالل وَيِ ُب لإليال ِ حالة الصجصب، " الرابا:
ا أو الورو القل يليه. -شال اهلل  غوا

لل ترك وطل زوج ه مو  تييو علل أربعة أن حيلف اليول ع اُيال  ه :
، فإها حلف  قه الي ني فإحمه حُيوَّ  له أربعة أشهر فإها احمقضد  قه أشهر

اأربعة أشهر أُمهر أما بالفةل أو بالطالل، فإن مل يفةل وجب عليه أن يُطُلق، 
 فهقه حالة وجصب الطالل.

ل لل وعة، ُرم الطال"؛ حي، وُيَحرىُف لَِّبدع ِ حالة ال  رمي، " الحال  الخامس :
وال وعة يف الطالل حمصعان وآيأش بيا ا، بوعة زمان  وبوعة عو  ، يعا: حيُرم 

 .-ان شال اهلل–الطالل ال وعة وآيأش هكره 
المسعل  الثاني  في هذا البا  وهي: )الكالف عن أحكاف الُمطََِّّ 

 :وشروطه(
ر له شرطين:   بدأ أواًل ببيان شرط الُمطََِّّ، وَذ
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 اليوجية. رط اُول:الش
ح،  قا  ص الشرط اأو وَيِصح  من زوٍ "  العقين فقاح: "والشرط الثاني: 

فال يوهلل من غي اليول، بين ال يوهلل تعليق غي اليول ك ا آيأش معنا يف باب 
 تعليق الطالل.

يعا لص أن رجالا قاح المرأ   ان تيوج  ه فخرجده من الوار بعو زواجنا  -
ها و رجد من الوار، تطُلق أو ال  ال تطُلق؛ فأحمده طالق،   تيوج

، والطالل أيضاا و قا  ا ر ال أن تعليق الطالل ال يوهلل اال من زول
 يوهلل اال من زول.

لص أن اخلاطب طلَّق امرأته ق ين العقو عليها، أو وطصب ه ق ين العقو  -
 .عليها، ال يق  الطالل

ره المصن  بْ له: "من زو ٍ   وُمَميٍِّز مَكَّى ٍ  الشرط الثاني: العَْ، وَذ
َِّه ْْ "؛ قاح: يوهلل من زول  ُمكلَّف  و ص ال الغ العاقين، وال يش ط ال لصغ، لقا يَع
َِّه".قاح: " ْْ  وُمَميٍِّز يَع

 ُيي 
ُ
اهاا شرطه العقين، و قا ي  قق يف ال الغ العاقين، وي  قق يف الو  امل

 فاوتصن والناو ي لكن بشرط أن يكصن مُميُمياا يعقين الطالل، أما لص كان   ياا،
يف  قا،    مُمُيي لكن ال يفهم معىن الطالل، وال يعقين الطالل فال يوهلل 

 طالقه، وأما ال الغ العاقين فإحمه يق  طالقه.
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 هذا الكالف عن شروط َمن يصح طالقه، عندنا في الُمطََِّّ مسائَ:
 المسعل  اُول : طالق َمن زال عَّْه، ما حكمه  له حالتان:

َْْا طالقُه وَعْكُسه اآلِ مُ قاح املونف: " َُّه َمعذورًا لم يََ ْْ  :"وَمن زاَل َع
 َمن زال عَّْه له حالتان: 

أن يكصن زواح العقين بعقر  ال يأ  به، ك ،ن زاح عقله ملالا  الحال  اُول :
يف ع لية  وير، أو بنىل اح ال ا، ال نىل يف العالل الط ، فطلَّق أثنال هل ، 

 ال يق  طالقه.فهقا يق  طالقه أم ال  
م،ن زاح عقله ُبسنكر  ُىرَّم كشرب اخل ر  الحال  الثاني  مَمن زال عَّْه:

ا فطلَّق، ف ا حكم طالقه  قاح املونف:  فيق   ؛ يعا"وعكسه اآل م"ع وا
 طالقه، و ص طالل السكران، فيق .

و قا  ص املق ب أن طالل السكران وتورفاته يؤا ق هبا، السكران يؤا ق 
 ب ورفاته.

 المسعل  اُخر  فيما يتعََّ بالُمطََِّّ: )طالق الُمكَره(:
ُكر،ه  "

رَِه عَّيه ظًَُّْما":ما حكم طالل امل َْ  وَمن ُأ
م،ن اُكر،ه عليه، عنوحما يف ا كراه مسأل ان: املصجب لإلكراه، الواف  لإلكراه،  

رَِه عَّيه ظُ  ين  ص  ق  أو بمثلم  ان كان بمثلم قاح املونف: " َْ ًَّْما" وَمن ُأ
ُعلهم، منه أن م،ن كان مصجب اكراه حٌق "لم يْا طالقه"،  يأش جصاب الشرط:
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فإحمه يق  طالقه أم ال  يق ، ملين مسألة ا يالل، فإحمه اها  ح من زوج ه ومل 
يطلق أجمه القالة علل الطالل، فإن مل يُطُلق طلَّق القالة عنه، ويق  

  قا مصجب ا كراه.الطالل  نا أم ال  يق  لكصحمه  ق  ال بمثلم، اهاا 
َُراه المعتبرة: َُراه: أداة ا  المسعل  الثاني  في ا

كالضرب "؛ ا يالم:  ب يالٍف له أو ل لِدهعو  أمصر: " هكر املونف 
، آصالا وق  عليه أو علل ولوه، فلص أ قوا ولوه ولربصه، قالصا: لن حم ك واالو

ه، فهين تطُلق الآ نقاه ولوالصلو ح  ُتطُلق أمه أو زوج  ، فطلَّق ت عاا لقل  
 أم ال  مل يق  طالقه.

َُراه:  اهاا عنوحما ا كرام با يالم يف ااسو. الص رة الثاني  من أدوات ا
"؛ فيق  ا كراه بأ ق املاح اال أن أ ق املاح أو َأْخِذ ماٍل َيُضر ه" الثاني:

د قيق  علل  صر   تضر و صر  ال تضر، احمسان مليصحمي، قالصا: اها ما طل
زوج   حمأ ق من  رب  لاير، فطلَّقها،  ص اغ نم الفر ة، ف ا اهللكم يف  قا  

 .أن أ ق املاح مبلين  قا ال يضرهيق  طالقه أم ال  يق  طالقه؛ 
خبالف شخص مسكني وقالصا: حمأ ق من  ألف لاير، و قه األف لاير لص 

ق،ت منه ما اآ طاي أن يعيش، وأن حُيُوين قصت يصمه، فالعم    هل  يفُأ ه
 بكصن أ ق املاح يضر.



2743 
 

َُراه: و له "؛ ال هويو، لكن ال هويأو َهدىَده" الص رة الثالث  من أدوات ا
أربعة شروط ليكصن ال هويو ُمع ماا ُمسقهطاا هللكم الطالل، يعا ال يق  فيه 

 الطالل،  قا ال هويو اكراه أم ال  
 قال: بعربع  شروط:

عا: با يالم للهسو أو بأ ق املاح، أما لص "؛ يأو َهدىَده بَعَحِدها" اُول:
 و ه بشةل  لص فعله ما كان اكرا اا، يعا أ ق املاح اكراه، ال هويو به اكراه، 
لكن لص قاح قاحلين: لص قيين لشخص  لص ما طلَّقد زوج   آصف يُس َّ  فالن، 
فا ن يرآين ل  رآالة والكالم غي جيو، فهين السبر يف حو هاته اكراه  ال، 

  هويو به اكراه  ليي بإكراه.ال
"؛ لص  و ه عاجٌي، واحو لعيف مسكني ال يس طي  قادره " الشرط الثاني:

أن يع ين شةل، قاح هلقا الرجين: اها مل ُتطُلق زوج   آصف ألرب ، و  ق 
مال ، و ص ال يس طي ، فقاح: زوج ه طالق، فطلَّق زوج ه ت عاا هلقا ال هويو، 

هُو  ال يس طي ، ولو   ي أو واحو أيق  الطالل  يق ، ملاها  
ُ
ن  قا امل

وقاح:  ،عاجي مسكني لعيف، ال يس طي  يضرب  وال يأ ق مال  وال شةل
اها مل تفعين آصف ألرب  و  ق مال ، فطلَّق زوج ه، تطلق أم ال  تطُلق؛ 

 .أن  قا ا كراه غي مع م
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 َيُظن  إيْاَعه" الشرط الثال  في التهديد:
ُ
ُلق ي لب علل ط"؛ يعا  قا امل

هُو  جا  يف  ويوه، آصف يصق  به الضرب أو أ ق املاح ان مل 
ُ
 نه أن امل

يُطُلق، أما لص غلب علل  نه أن  قا الرجين  احب كالم، قاح: اها ما طلقد 
آصف أفعين وأفعين، و ص يعلم أن هاك قا ر لكنه كالم، لن يضرب ولن يأ ق 

 .أن  قا اكراه غي مع م؛ ماله وال شةل، فطلَّق، حمقصح: يق  الطالل
َْاْ " الرابا: ََ تََبًََعا لْ ِله لم يََ كصن طالقه "؛  قا الشرط الراب ، أن يفطَّى

 أجين  ف  ا كراه.
رجين ال يريو زوج ه، يريو أن يطُلقها، لكن ىرل منها  ص رة عكس ذل :

ومن أ لها، يريو الطالل، فل ا جاله شخٌص و و ه بالضرب، أو لربه وقاح: 
ق زوج  ، فقاح: فر ة، أكهىل هبقا ا كراه، عيم وقوو الطالل، وجعين طلُ 

يقه ليي ت عاا أن تطل قا ا كراه حهة لل طليق، فطلَّق زوج ه، فيق  الطالل؛ 
 .لإلكراه، وااا جعين ا كراه حهة أو هريعة

 قه أربعة شروط، فإن حوين ا كراه با يالم أو بأ ق املاح أو بال هويو 
َْ القل هكرحماه ف ا اهللكم  قاح: "علل الصجه  ََ تََبًََعا لْ ِله لم يََ "، مل اْ فطَّى

 يق  الطالل،  قه شروط ال يق  هبا الطالل.
إل  مسعلٍ   الثٍ  في البا  وهي )ما ه  النكاح   م انتَْ المصن  
 .الذي يْا فيه الطالق(
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النكا  و حنن شرطنا يف املطُلق أن يكصن زوجاا، اهاا البو من وجص  النكا ، 
 ثالثة اح  االت:

 .أما أن يكصن حمكاحاا   ي اا ال اشكاح فيه 

 .وأما أن يكصن باطالا ال اشكاح يف بطالحمه 

  ،ا ُو لفاا فيه، بعض العل ال يرم    ه وأما أن يكصن حمكاحاا فاآوا
 وبعضهم ال يرم    ه.

 فإن طلَّق يف حمكا     يهلل ما اهللكم  ال اشكاح يف   ة الطالل ووقصعه.
طلَّق يف حمكا   باطين  با مجاي كنكا  املع و  مل يق  الطالل، و قا فإن 

 الصطل وطل ُىرَّم، و قا الطالل غي مع م وغي مؤثر.
واها فرلنا ملالا وجص  عقو حمكا   ح  لص كان ملالا رجالا تيول أ  ه من 
الرلاي يمثن أ ا أجن ية،   علم بعو هل  أ ا أ  ه من الرلاي، رلعد معه 

رلعات علل وجه  ال اشكاح يف حوصح اهللُرنم،ة به، ماها حيوين  يُفرَّل  مخي
 بينه ا، يُطُلق  ال يُطُلق، ال حاجة للطالل لعوم وجص  حمكا  وال ش هة حمكا .

و ة ىين ا شكاح، فلقا هكر ا املونف، مل يقكر  الص رة الثالث :
ح القل "، لكن ىين ا شكامن زو الصال ات؛ أ ا معلصمة يف قصله: "

ُيشكهين  ص النكا  القل يع قو اليول فسا ه، لكن بعض العل ال ُيو  ه أو 
 يع قو القالة فسا ه.
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َُْا الطالقُ  ين القالة يُفُرل أم يأمر بالطالل  قاح املونف: "  في ويََ
 ":ِنكاٍح مختٍََّ  فيه

ُخ ل،ف فيه يق  فيه الطالل، ويُطُلق وال يُفُرل بينه ا 
 اهاا  قا النكا  امل

بوون تطليق اح ياطاا للضعف والفرول، يعا لص أن رجالا تيول امرأ ا زواجاا بنية 
الطالل، ما حك ه علل املق ب  غي   يهلل؛ أحمه من امل عة علل املق ب، 
فل َّا رُفهع،د القضية ا، القالة، رأم القالة فسا  النكا ، قالة حن لة، 

 فيقصح: يُفُرل بينه ا بطالل أم من غي طالل  
اليوال بنية الطالل عنو اهللنابلة يرون عوم    ه، لكنه فاآٌو، وهلقا 
يقصلصن: أب فيه الطالل، ال يُفُرل القالة بوون تطليق، ولكن آيأش معنا 
أن الطالل يف النكا  الفاآو طالٌل باحلن، وليي طالقاا رجعياا، يقصح: أراجعها، 

 ة، يق  الطالل م احلناا.لص أرا  عقو حمكا  ما جصَّزحما هل ، فليي له الرجع
ويق  الطالل يف حمكا  ا  لف فيه، يعا يوهلل يطالب وجصباا،  قا علل 
تفويين،  ين يُطالب ا حمسان أن يُطُلق يف النكا  املخ لف فيه  حمقصح: علل 

 حسب اع قا ه أو اع قا  القالة.
رجين تيول ملالا ب ي اعالن،  قا اليوال املخ لف فيه، يق  فيه الطالل،  -
أع قو أحمه   يهلٌل أو أع قو أحمه فاآو،  ص قلَّو م،ن يقصح بالو ة، أو  آصالٌ 
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قلَّو م،ن يقصح بالفسا ، وق  الطالل، فإن كان يع قو الو ة فهقا  ا ر، وان  
 كان يع قو الفسا ؛ فءحمه يق  الطالل يف النكا  املخ لف فيه.

 هلكن من جهة اهللكم ال كليفة:  ص يع قو    ه، ال يقاح بأحمه أب علي
 أن يُطُلق، لكن  نا الكالم عن اهللكم الصلعة: أن الطالل يوهلل.
 المسعل  الرابع  المتعَّْ  بالُمطََِّّ هي: )طالق الغضبان(:

  ين يق  طالل ال ض ان أم ال  
"؛ يعا: ويق  الطالل من ال ض ان، ويوهلل ومن الَغضبانِ قاح املونف: "

أ ين العلم، ح  طالل ال ض ان، و قا  ا ٌر والهلل، و ص مق ب مجا ي 
 قالصا بعضهم ال الول يقصح: 

 وقصهلم ان طالل ال ضب= ليي بالزم لضعف اغضب
 اه قاله بعض من اهللنابله = فلم يصجو يف بيور آنابله

 وقو رماه العل ال كابن حهر = علل ال خارل بن ين وحهر
 لقل  القصح به مل يق ين = فاملالكة والشافعة واهللن لة

 ا،   ره.
يي علل رت ة  واحو ، حنن آ ق معنا أن م،ن شرط وقصي لكن ال ضب ل

الطالل: العقين، وم،ن زاح عقله معقوراا يق  طالقه أم ال  ال يق  طالقه،  ناك 
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قوٌر من ال ضب يوين ا، حو  مييين  للعقين،  قا ال يق  طالقه ال لكصحمه 
 غض احماا، ولكن لكصحمه زاحلين العقين.

 اأمراض العو ية، أو غضبفلقل  بعض الناو قو يكصن عنوه شةلٌ من 
شويو  ييت أحمه يف حاالت ال ضب،  قا غال اا يكصن أمر غي ط يعة، رمبا 
حي ال ا، تناوح بعض العقاقي واملهوحلات، فهقا اها و ين ا، حالة   رل هبا 

 عن العقين حمقصح: ال يق  طالقه لكصن قو زاح عقله، ال لكصحمه غض ان.
من ال ضب، لكن عقله مل يُيح  أما ال ض ان القل و ين ا، حو  شويو  
ا هبم يف ، ومجعن-رمحهم اهلل تعا،–فإن طالقه   يهلل عنو مجا ي العل ال 

 جنات النعيم.
بعض أ ين العلم هلم رأٌل يف ال ضب الشويو القل ال ييوح به العقين، 
عنوحما غضٌب شويو ييوح به العقين، يُل ،ق باجملنصن، وغضٌب يسٌي ال ييوح به 

، فهقا ال اشكاح يف وقصي الطالل فيه، وااا حوين بعض شةٌل من العقين
 هل  حمقاٌش وحمياي يف مرت ة امل صآطة،  ين تُل ،ق بالعليا أم بالوحميا  

يَ في الطالق(:  المسعل  الخامس  في الُمطََِّّ: )التَ 
َُ واحدًة ومت  شا َ ما حكم ال صكيين يف الطالل  " ه ، وُيطَِّّ "؛ ووََيَِّهَ 

طلُ 
ُ
طُلق، فهين يوهلل تصكيين غي العاقو  ال يوهلل،  ين ييعا وكيين امل

ُ
وهلل ق كامل
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 ُيي القل يعقين الطالل  حمعم؛ أحمه قاح: 
ُ
ه "تصكيين امل  َ يَّه يعا   :"وَو
طُلق.

ُ
 كامل
و قه املسألة ىلها يف الطالل، وحلها يف باب الصكالة، هلا ارت اٌط بالصكالة،  

 وهلا ارت اٌط بالطالل.
يَ له حالتان:  والَ 

يَ الطالق:الحال  أن حُيو  له املصكين زماحماا أو  فةا معينةا    اُول  في َو
 للطالل، ف ينئق  ليي له أن ي هاوز ا؛ أحمه وكيين.

 أن يُطلهق املصكين فيقصح: وكل   يف تطليق زوجد. الحال  الثاني :
 ف اهللكم يف كين حالة 

َُ واحدةً اها أطلق املصكين: " الحال  اُول : كل  قاح له أو  "، اهاا اهاويُطَِّّ
يف تطليق زوجد، فطلَّق زوج ه ثالثاا، ال تق  اللالث، ليي له اال أن يُطُلق 

 طلقة واحو .
  ين له أن يُطُلق يف أل وقد  أم ي قيو هل  بصقد  معني  المسعل  الثاني : 
"؛ يعا له أن يُطُلق م  شال، لكن  قه الع ار  ومت  شا اها أطلق  قاح: "
د تقييو و ص تقييو ا بالشري، فليي له أن يُطُلق يف وق مطلقة ك ال ا،

 ال وعة.
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 أن يُعنُي له املصكين وق اا أو عو اا فإحمه ي عني بقل ، قاحالمسعل  الثاني : 
د الفالن "؛ فإن قاح له: طُلقها يف الصقإال أن يََُعيَِّن له وقًتا وَعدًدااملؤلف: "

وهلل أن و  اها قاح: طُلقها طلق ني فيأو حنص هل  فإحمه ي عنيَّ  قا الصقد، والع
 يطُلقها طلق ني، لكن ال يوهلل أن يُطُلقها ثالثاا و كقا.

يَ الزوج  نفسها في التطَّيَ أف ال يصح   هَ يصح تَ 
يَِّه في َطالِق نََْفِسهاقاح املونف: "  َ وهلل تصكيلها "؛ اهاا املرأ  يوامرأتُهَ 

، وآيأش معنا طليق حمفس يف تطليق حمفسها، فيقصح الرجين هلا: وكل   يف ت
بعض الوصر الد هلا ارت اٌط بال صكيين، و ة قصح الرجين لل رأ : أمركه بيوك، 

."  وقصله أمرأته: "ا  ارل حمفس ه
تقسم الطالل  ، يف  قا الفوين آيقكر املونف "فصَ": قاح 

باع  ارات م عو  ، و قا ال اب مهم جواا لكين احمسان  م يول  وكين احمسان  يريو 
ال أصز   ؛ أن الطالل له أحكام، و ص حٌو من حوو  اهلل طُلقأن يُ 

 .لإلحمسان أن ي هاوزه
كلي من الناو عنو الطالل، وقد الطالل ما  ص  وق ه القل ي ضب فيه 
ويقرر فيه أن يفارل زوج ه، و قا ليي كقل ، فإن الشري قو جعين للطالل 

قو تعوم أوح ن طلَّق يف غي ا فأوقاتاا ال أصز لإلحمسان أن يُطُلق يف غي ا، وم، 
 تقسيم يف  قا ال اب، تقسيم الطالل باع  ار السرنَّة وال وعة.
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 :"فصَ": قاح 
ر أقساف الطالق:   هذا الفصَ يَذ

: أن وحين ا حمقصح تْسيم الطالق إل  ُسني وإل  بدعي: أول تْسيم:
ل السرنَّة ال قا الطالل طالل ُآنَّة  ليي معىن  قا أحمه ُمس  ،ب، املقوص  بالط

 نا: ما يقابين طالل ال وعة، وأما اهللكم ال كليفة له فقو آ ق، قو يكصن 
 طالل ُآنَّة لكنه مكروه، بين اأ ين فيه أحمه مكروه اها مل تصجو اهللاجة.

ه أربعة : طالل السرنَّة لالن ع اُول: اعتبار هذا التْسيم طالق الس نى 
ربعة ج ه طالقاا ُآنيًّا فإحمه ال بو أن حيقق أشروط، اها أرا  ا حمسان أن يُطُلق زو 

 شروط:
"؛ اهاا الشرط اأوح: أال أ   عليها أكلر من إذا طَّىَْها َمرىةً " اُول:

 طلقة، بين يطُلقها طلقة واحو ، و قا والف ه تصق  يف بوعة العو .
 "؛ وعكسه الطالل يف اهلليض فإحمه طالل بوعة .في طُْهرٍ " الثاني:

و جام  "؛ فإن طلَّقها يف طهر  وكان قي طُْهٍر لم ُيَ اِمْا فيهف“الثال : 
 يف هل  الطهر، فإحمه طالل بوعة.

ُتها فه  ُسنى ه " الرابا: َِْضَي ِعدى ها حت  تََنَْ ركها ح  تنقضة "؛ توتَََرََ
عو ا، أما لص طلَّقها طلقة،   تركها أآ صعاا، ومل يراجعها، ومل تنقضة العو ، 

لق ني يف أثنال عو ا، فهقا ُآُا أم بوعة  بوعة، فهقه   أوق  عليها ط
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الطلقة اللاحمية طلقُة بوعية، وهلقا شرط املؤلف  قه الشروط اأربعة، فهص 
 السرنَّة.

ويقكر بعضهم حك ة الشري يف  قا، فإن املرأ  غال اا يف أيام حيضها تكصن 
ياحماا، فلقل  حيف حالة من ال صتر، حالة حمفسية، يعا تس ب بعض املشاكين أ

قاح الشري: ال ُتطُلق يف  قا الصقد، فإها طهُرت غال اا حيوين مجاي، فيقصح 
الشري: ال ُتطُلق؛ أحمه طهر جامعد فيه، ف ،ن كرم الطالل السرُا فإحمه ي أىن 

 وال ي ا ر الطالل م  عىن له.
 له  صرتان: الن ع الثاني: طالق البدع ، ما ص رة طالق البدع  

 يف العو . ال وعة 

 .ال وعة يف الصقد 

 :"فَتْحُرُف الثالُث ِإَذنْ فقكر ا بقصله: "أما البدع  في العدد: 
يعا اها طلَّق يف  قا الصقد القل هكرحماه، يف طهر مل أام  فيه، طلَّقها 
ثالثاا فهقا طالٌل بوعة ُىرٌَّم من جهة العو ، لكن يق  أم ال  يق ، واحو  أم 

قاح هلا: أحمده طالٌق ثالثاا، أو قاح هلا: أحمده طالٌق  ثالث  يق  ثالث، آصالٌ 
طالٌق طالٌق بنية ال كرار، أو قاح هلا: أحمده طالق وطالق وطالق، أو قاح هلا: 
ا وقاح هلا: أحمده طالق، وجال بعو غو  وقاح هلا:  أحمده طالق اليصم، وجال غوا
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–لم عأحمده طالق،  قا طالٌل ثالث، يق  ثالثاا يف مق ب مجا ي أ ين ال
 .-رمحهم اهلل تعا،

، و الف يف  قه املسألة شيخ ا آالم الشيخ تقة الوين ابن تي ية 
 يق  بوعة يأ  به، لكن الطالل واق ،  قا مق ب مجا ي العل ال.
ر المصن  له ص رتين:  المسعل  الثاني : البدعي في ال قت: َذ

ََ بها في َحْيضٍ قاح: " اُول: ََ َمن َدَخ طالل ا اأوح، فال"؛  قوإن طَّى
 يف اهلليض بوعٌة من جهة الصقد.

َْاُ " الثاني:  اهلليض أو يف  "؛ اهاا اها طلقها يفأو طُْهٍر َوِطَا فيه فِبْدَع ه يََ
 طهر وطةل فيه فهص طالل بوعة.

ََ بهابقصله: " وقي،و املؤلف  ََ َمن َدَخ ل "؛  قا خيرل به طالوإن طَّى
م ة أم بوعة  ليي ُآنة وال بوعة، و ص القسغي املو صح هبا، فإحمه طالُل آانَّ 

اللاليت وآيأش بعو قليين، القل ال يص ف بُسنَّة وال بوعة، وحك ه ال كليفة: 
 ا باحة من جهة حمفة ال  رمي.

 قا الطالل ال وعة القل هكره املونف، كطالل اللالث، والطالل يف 
صي قاهلليض، والطالل يف طهر وط  فيه، ما حك ه الصلعة من جهة الص 

 وعومه  
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َْاُ قاح: " القه، "؛  ص بوعة ولكنه يق ، ف ،ن طلَّق يف اهلليض وق  طفِبْدَع ه يََ
و قا مق ب مجا ي أ ين العلم، بين ُحكهة، ا مجاي عليه مجاعة، وا مام أمحو 

  ملا ُآئهين ع ،ن يقصح بعوم وقصي الطالل يف اهلليض، قاح: " ي عن   قا
ابن املنقر وابن ع و الم يف القصح بعوم  القصح السةل الر لل"، وقاح ا مام

 وقصي الطالل يف اهلليض، قاح: "و قا قصح بعض أ ين ال وي".
ال آلفاا ، ومجا ي العل -رمحهم اهلل تعا،–أن مجا ي السلف  فالمْص د:

و لفاا، أن طالل ال وعة يق ، وأن طالل اللالث يق ، و الف يف  قه املسألة 
، ومجعنا به يف جنات النعيم، اال أن  قا -تعا،- شيخ ا آالم ابن تي ية 

 مل يكن  ص القصح القل عليه أكلر أ ين العلم. القصح القل قاح به 
وان طلَّق م،ن   ين هبا يف حيض  أو طهر  وط  فيه ف وعٌة يق ، قاح: 

ن طلَّق امرأته يف حيضها أن يُراجعوُتَسن  رَْجَعُتها"
،
ها، وأال "؛ يعا ُيس  ،ب مل

 ا ح  تنقضة العو ، بين مس  ب الرجعة  نا.ي كه
ما ال يص ف بُسنَّة وال بوعة، و ص أرب  أ ناف طالقهن  الن ع الثال :

 ال يص ف بُسنَّة وال بوعة:
وال ُسنىَ  وال ِبدعَ  لصغيرٍة وآِيَسٍ  وغيِر مدخ ٍل بها وَمن باَن : "قاح 
يسد من ، ا يسة الد  "؛ الو ي  طالقها ال يص ف بُسنَّة وال بوعةَحْمَُّها
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اثيض، اللاليت: غي املو صح هبا، وت ني بطلقة وال يص ف بُسنَّة وال بوعة، 
 وم،ن بان محلها، يعا اهللامين اها بان محلها، و رل به م،ن مل ينبه محلها.

رجين طلَّق امرأته يف طهر جام  فيه، وت نيَّ أ ا حامين،  ص حاح ايقاعه  -
، فاأ ين أن حُيك،م علل طالقه بأحمه بوعة، قاح: للطالل يمثن ما  هر هلا محين

 "وم،ن بان محلها".

"؛  ا ر ال ُآنَّة وال بوعة يف زمن  وال عو ، و ين وال ُسنى  وال بدع قصله: "
 ص كقل  أم فقط يف اليمن  الو يهلل من املق ب: أحمه ال ُآنَّة وال بوعة 

  غيه.ب [ ويفلطالقها ال يف عو   وال يف وقد،  ر،  به يف ]الروض املر 
تقسيم الطالل باع  ار    ر، الطالل  المسعل  الثاني  في هذا البا :

 يُقسَّم بعو  اع  ارات:
 .باع  ار السرنَّة وال وعة 

 .باع  ار الوراحة وعومها 

  ،باع  ار: ال ينصحمة وعوم ال ينصحمة، آيقكر ال ينصحمة يف باب الرجعة
 باب يأش يف تقسيم الطالل بينصحمة   رم وكمم ورجعة،  قا

 الرجعة.
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التْسيم الثاني هنا: ه  تْسيم الطالق باعتبار صراح  لفظه، ينْسم 
 إل  قسمين:

 ص الوريهلل، الطالل باع  ار  راحة لفمثه، اما  ريهلل أو   الْسم اُول:
 كناية، واها أر ت من باب ت  يم القس ة تقصح: الطالل:

 .أما أن يكصن  رحياا 

 .أو كنايةا 

 أو لفمثاا ال يوح ع.  لل الطالل أ الا

 ناك لفٌظ ال يوح اال علل الطالل، و ناك لفٌظ يوح علل الطالل وقو 
 يوح علل غي الطالل، و ناك لفٌظ ال أكن أن يوح علل الطالل.

ف ا حكم الوريهلل اأوح القل ال يوح اال علل الطالل  يق  به  اُول:
 الطالل  ون اش اط النية.

 النية أو القرينة، آيأش هكر هل .و ص الكناية، حمش ط له  الثاني:
و ص القل ال أكن أن يوح علل الطالل، كرجين  قاح المرأته: أحمه  الثال :

ا بقل  تطليقها، لكن قاح: بوح أن يُطُلقها بلفظ  ا م يُطُلقها  حي ها، قا وا
بلفظ رقيق، فقاح هلا: أحمه حي ها، فهين يق  الطالل هبقا اللفظ  ااصاب: ال 

 به الطالل فال يق . يق ، ولص حمصم
 الوريهلل، وفيه مسأل ان: نبدأ بالْسم اُول وه :



2757 
 

  ي  ه. المسعل  اُول :
 حك ه. والمسعل  الثاني :
؛ لفظ "و )صريُحه( لفُظ الطالِق وما َتَصرىَ  منه" أما صيغته فْال:

الطالل: أن يقصح الرجين ليوج ه: أحمده الطالل، طالق  قا م ورف من لفظ 
.الطالل، أحمده ا  لطالل، أحممد طالق، علة الطالل، أيضاا: طلَّق  ه

، كلها يق  هبا  كين توريفات لفظ الطالل أحمده طالق، ُمطلَّقة، طلق  ه
 الطالل، اال اآ لناحليني أو ثالثة اآ لنالات:

"؛ كقصله المرأته: طلقة، فهقا ال يق  به الطالل، غيُر أْمرٍ قاح: " اُول:
 . قا أكن أن يكصن تصكيين يف الطالل

"؛ كقصح الرجين المرأته: أحمده تطلقني،  قا يوح علل وُمضارِعٍ " الثاني:
  م  ال يق  به الطالل.

ٍَ " الثال : "؛ بعض النسخ الياحلو ُل هط،د  كقا وُمطََِّّْ ه اسُم فاع
"وُمطلَّقٌة"  قا  طأ، "وُمطُلقة" بكسر الالم، يعا لص قاح الرجين ليوج ه: أحمده 

   الطالل.ُمطُلقة،  ين يق   ال يق
هذه اُلفاظ اآلن الثال   ال يْا بها الطالق أو أنها ليست بصريح   
يعني أنها ليست بصريح  أف أنها ال يْا بها الطالق ول  ن اه  يعني هَ 
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ن عَّها من الْسم الثاني التي هي الكنايات أف الْسم الثال  وهي اُلفاظ 
 التي ال تدل عَّ  الطالق 
كر [، قاح الشيخ تقة الوين يف املسص   بعو أن ه قاح ال هصش يف ]الكشَّاف

ألفاه العقص  باملالة واملضاري واآم الفاعين واآم املفعصح، وأ ا ال تنعقو 
باملضاري، قاح: وما كان من  قه األفاه ُى  الا فإحمه يكصن كنايةا، حييت 
توهلل الكناية، كالطالل وحنصه، ويُع م  الالت اأحصاح، و قا ال اب عمثيم 

 نفعة  وص اا يف اخلل  وبابه.امل
: لص قاح الرجين المرأته: )أحمده ُمطُلقة(  ين  قا اللفظ حي  ين  فإها جئنا ملالا
الطالل أم ال أكن أن يوح علل الطالل  اح من اأحصاح  كيف  ال صكيين 
بالطالل ليي طالقاا، لكن  ين أكن أن يق  به الطالل اها حمصاه  )ُمطُلقة(، 

 قة ليكصن مبعىن الطالل.يعطصن تأويين ملطلُ 
يعا اها فيه وجه لل أويين يوي ُى  هين، يقصح الشيخ: "لص قاح الرجين أرا  
أن يُطُلق امرأته فقاح هلا: أحمده ُمطُلقة، وقوو بقل  ايقاي الطالل م  بيان 
أن الس ب يف هل   ص أفعاهلا الد  ورت منها، وان  ة  ل د حمفسها، قو 

 يٌن حي  ين الطالل.يقاح حينئق  أن  قا تأوي
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اها ُمس ع ،ين يف الل ة اطالل اآم الفاعين وارا   اآم املفعصح يكصن  قا 
ا، ملين:  موام ُى  هين اللفظ فإحمه ين قين ا، الكناية، أما اها قلنا: أحمه ال حي  ين أبوا

 طُلقة، ما أ رل  ين ُأكن يقاح حي  ين، اهلل أعلم.
ح: ر  قاح: "فال يق "، قاعلل كين حاح يف ]الروض[ بعو ما هكر  قه الع ا

"غي أمر  ومضاري  ومطلقة اآم فاعين"، قاح: "فال يق  هبقه األفاه اللالثة 
طالٌل"،  كقا شر  الع ار ، و ا ر ع ار  ]الروض[ أ ا من القسم اللاليت 

 القل ال يق  به الطالل أبواا، وان كان  قا ُى  هين.
 -تعا،- تقة الوين  أما يف ]الكشَّاف[ ملا شر   قا هكر كالم الشيخ

القل قرأحماه عليكم ق ين قليين، وان كان أيضاا ح  قصله: "فال يق  هبقه األفاه 
 اللالث طالل" ليي  رحياا يف كصحمه ال يق  هبا ولص حمصم، واهلل أعلم.

  ة حكم الطالل الوريهلل:  المسعل  الثاني :
الورحية،  غا ن عرفنا  ي ة الطالل الوريهلل، حمأش ا ن ا، حكم  قه الوي

َُْا به وإن لم يََْنِ ه جادٌّ“حك ها بقصله:  -تعا،- هكر املونف  أو  فيََ
"، يق  هبقه األفاه الطالل، حمصم أو مل ينصه، ما عنوحما اش اط للنية  نا؛ هاِزله 

أ ا من  راحلهلل األفاه، فلص طلَّق، قاح الرجين ليوج ه: أحمده طالق، ه ب 
قووت تطليقها، وااا قووت أ ا طالق  عنو الشيخ قاح: واهلل يا شيخ ما

 يعا أ ا غي مربصطة، ومنه قصح الشاعر:
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 العلم  يٌو والك ابة قيوه= قيو  يص ك باهلل اح الصاثقة
 ف ن اهلل اقة أن تويو غيالةا= وتفكها بني اخلالحلق طالقة

فقاح:  قا الرجين المرأته: أحمده طالق، يقوو غي مربصطة، فهين يُق ،ين  قا 
هكر  -تعا،- عنو القالة  ال يُق ،ين  قا ال أويين، لكن املونف ال أويين 

 صراا اها ا عل فيها اليول عوم ارا   الطالل، هكر ثالث  صر، يكصن فيها 
 اح  اح فعالا أن يقصح الرجين المرأته: أحمده طالق، وال يقوو به ال طليق.

ٍَ من َو اقٍ " الص رة اُول : الق من ط"؛ أن ينصل بقل  ف ن نَََ   بطاِل
 وثال، قلنا ا ق ين قليين، أ ا غي مربصطة.

رجين رأم زوج ه مربصطة يف املنيح،   ين وف  اهلل ين، قاح:  مثال ذل :
 اهلل و هلل أحمده طالق.

ٍَ منه أو من غيره" الثاني :  ه  "؛ أرا  أن يقصح: ان زوجأو في ِنكاٍح ساِب
، يعا يقوو آ ق كاحمد م يوجة ق له   طُُلق،د، فقاح هلا: أحمده طالٌق في ا

 في ا آ ق.
أو قاح: أحمده ُمطلَّقٌة، أيضاا  قا من الوراحلهلل، يعا يا فالحمة أحمده مسكينة 
ُمطلَّقة، فقاح هلا: أحمده ٌمطلَّقة،  ين  قا يق  به الطالل أم ال  آنقكر حك ها 

 بعو قليين.
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 "؛ اآ ف ه زوج ه، قالد: حميح الوم علل أو أراَد طاهًرا" الص رة الثالث :
ة الفالحمية، فهين  قا حيض وال طُهر، أحما حاحلض وال طا ر  قاح: أحمده الوف

 طالق، و ص يقوو أحمده طا ر، فهين يق  أم ال  
َْ ُحْكًما قه ثالث  صر، حك ها قاح: " َب ْْ   "؛ مل يُق ،ين منه هل لم يَُ

َْ ُحْكًما"، : "مطلقاا، قاح املونف  َب ْْ وآي ر معنا  قا اللفظ عو  لم يَُ
 الطالل.مصال  يف ك اب 

اها  و ص عوم ق صله ُحك اا يعا قضالا، أما  ياحمةا في ا بينه وبني اهلل 
 وق ه اليوجة، قالد: أحمد واهلل أحمد  ا ل، السيال يوح علل هل ، ومل 
ي افعا ا، القالة فله أن ي قل م  زوج ه وال يق  الطالل يف ال اطن، أما عنو 

ااا ة حيكم بمثصا ر اأحصاح، و أن القالالقالة فإحمه حيكم بصقصي الطالل؛ 
 .أقضة بن ص مما أ  

والطالل تار ا يق   ياحمةا وقضالا، و قا  ص اأ ين، احمه اها قلنا: وق  الطالل 
معناه:  ياحمةا وقضالا، لكن يف بعض الوصر يق  الطالل قضالا وال يق   ياحمةا، 

 اها مل يكن يف مرافعة عنو القالة و وقها حمقصح:  ا علل حمكاحه ا.
وملاله املساحلين الد هكرحماه، فكها من اهلل ين وقاح هلا: أحمده طالق، قالد 

  ة حاحلض وال طا ر، قاح: أحمده طالق.
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كان أء اآ  ار  يف اهللالة االج  اعية ليوج ه، فك ب أحمد ُمطلَّقة، أو 
قاح ليوج ه: أحمده ُمطلَّقة، فأرا  بطالل آ ق منه أو من غيه، آصالا  ص طلقها 

صح طلقها غيه، فهقه الوصر اها رُفهع،د ا، القالة فإحمه ال يق ين قفي ا ق ين أو 
اليول أن ما حمصيد الطالل، ما يُق ،ين، لكن اها مل تُرف،  ا، القالة و ص مع قو 
هبقا، وزوج ه  وق ه يف هل ، فه ا علل حمكاحه ا، و ة الوصر  اللاحمية الد 

 يق  فيها الطالل قضالا وال يق   ياحمةا.
كن أن يْا الطالق ديانً  وال يْا قضاً   ممكن، ما هَ من المم

  ص رتها 
اها ما رُفهع،د، حنن حمريو  صر ، حمقصح: لص رُفهع،د ا، القالة يقضة ب قال 
النكا  و ص يف ال اطن ليسد كقل ، يقصح الشيخ: لص أن رجالا طلَّق زوج ه 

كد يف  ثالثاا، وتريو أن  رل من ال يد، قاح: أبواا ما  رجني، ه  د اش
ا مل أطُلقها،  اثك ة وقالد: زوجة طلقا ثالثاا، فاآ وعاه القالة، قاح: أبوا
و ص يكقب، يف ال اطن الطالل واق ، ويف القضال حيكم القالة بصقصي 
 الطالل  ال حيكم اال ب ُينة، ما عنو ا بُينة، ال حيكم القالة بصقصي الطالل.

ال  ة حكم ب قال اليوجية، حمقصح: ين أصز أن ت قل معه  قه املرأ   القال
 أصز هلا أن ت قل معه؛ أ ا تعلم أ ا ليسد له بيوجة يف باطن اأمر.
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وهلقا يقصلصن: حكم اهللاكم ال يُ ُي اهللكم يف ال اطن، قضال القالة ال 
، واهللالح حراماا، والن    ملسو هيلع هللا ىلصيُ ُي اهللكم يف ال اطن، يعا ال أعين اهللرام حالالا

َم بََْعَضُكْم َأْن َيُك َن أَْلَحَن ِبُح م ِإنمكُ »: يقصح ، َوَلَع ِتِه ِمْن ْم َتْخَتِصُم َن إَليم
بََْعٍض، فَمن قضيت له بحَ أخيه شي  ف نما هي قطع ه من النار فَّيعخذها 

 "ال يُْبَ حكًما".، فلهقا قاح: «أو ليدعها
لص آأح شخص: أل  زوجة  قاح: ال،  ين يق  الطالل  تأش قري اا، مساحلين 

ا يف ك ب الفقه، والس ب يف هل : أ ا كلي  يف واق  الناو، ا لطالل طصيلة جوا
اق  الناو وم،ن أن و الفقهال ملا طصَّلصا يف هكر مساحلين الطالل مل يطصلص ا ع لاا؛ 

ي  ، ملين  قه وغي ا كلجلي  ف ال الناو لصجو عه اا يف مساحلين الطالل
ا.  جوا

 :الثالث اآلن انتَّْنا بعد ذل  إل  المسَعل  
ََ: أَ مسالةٌ أ رم هلا قرٌب من  راحلهلل الطالل و ة: قصله: "  طَّىَْْت ول  ُسِو

"، رجين ه ب خيطب، ويعل صن أحمه م يول، ال يريوون امرأَت   فْاَل: نعم
ييوجصحمه ثاحمية، قالصا له: أحمد م يول، قاح: ال، قالصا: أطلقد امرأت   قاح: 

 ق امرأته، ف ا اهللكم  حمعم، وقوو أن يكقب عليهم و ص مل يُطلُ 
َت امرأَت   فْاَل: نعم َوَقاَ قاح املونف: " ََ: َأطَّىْْ ؛ ولص كان "ول  ُسِو

ا من أن  قينصل بقل  الكقب، ال ينصل به ايقاي الطالل، ينصل الكقب؛ 
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عا  ، يالوراحلهلل، أن القاعو  عنو عل ال الل ة: أن ااصاب معاٌ  يف السؤاح
 ، فيق  طالقه.كأحمه قاح: حمعم طلقد امرأش

لص حمصم ايقاي الطالل، مل ينصه الكقب، قيين: طلقد امرأت   قاح: حمعم، 
يريو ايقاي الطالل هبا يف تل  الل مثة، لص قاح: أطلقد، يقصح: حمعم، أمل 
ُتطلهق  يقصح: بلل، لص قيين: أطلقد امرأت   فقاح: حمعم، يقوو ايقاي الطالل، 

 يق  أم ال  يق ، من باب أو، بال ش .
ما قالصا له: أطلقد امرأت   قالصا له:  ين ل  زوجة   الص رة الثاني :لكن 

أو أل  “قاح: ال، أحما أعقب، ليي ل زوجة، ف ا اهللكم  قاح املونف: 
ن السؤاح أ"؛  قه   لف عن السابقة؛ امرأةه  فْاَل: ال وَأراَد الَكِذَ  فال

 .معاٌ  يف ااصاب
 السؤاح فيه لفظ الطالل. اُول :

 ليي فيه لفظ الطالل ح  حمليمه بالطالل م  أحمه مل ينصل، فنقصح ي :الثان 
يف اللاحمية: ان ُآئين ل  زوجة  فقاح: ال، فإن حمصم بقصله: ال، أل ال  ة 

فاه أن أقين أحصاله حمع م  قه من ألطالق، يريو أن يطلقها، يق  أم ال  يق ؛ 
 .الكنايات وقوم الطالل فيق 
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زوجة  قاح: ال، ليي ل زوجة، و ص ينصل  أما اها حمصم الكقب، قيين: أل 
"؛ َ  فالوَأراَد الَكذِ الكقب ويريو أن حي فظ بيوج ه، يق   قاح املونف: "

 فال يق .
ناياتُه الظاهرُة".: "-تعا،- قاح َه( َو  )فص

 قا الفوين يقكر فيه القسم اللان من أقسام الطالل، باع  ار أل تقسيم  
نا أن ال قسيم اأوح: ال وعة والسنة، احم هي الوراحة، باع  ار  راحة اللفظ؛

 ، ا ن الوريهلل والكناية.منه
ناياتُه الظاهرُة".قاح: " الْسم الثاني:  َو

 الكناية.
اللفظ القل حي  ين  إًذا الْسم الثاني من الطالق ه  الكناي  وه : 

 وه  ن عان:الطالل وحي  ين عوم الطالل، 
 .َناي ه ظاهرة 
 . َناي ه خفي 

 ما الفرق 
الكناية المثا ر  ان محلنا ا علل الطالل فال ك  ين اال اللالث، ال ك  ين 
اال ال ينصحمة، وان مل حن لها علل الطالل ك  ين عومه، عنوحما لفٌظ حي  ين 
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الطالل، اها قاح الرجين ليوج ه: أحمده باحلن، ممكن باحلن يقوو الفرال، باحمد 
 آعا  فقل  اليصم م  صح، وممكن باحلن يقوو الطالل.

ا قوو باحلن الطالل، باحلن  ين يوهلل اطالقها علل الطالل الرجعة  ال، اه
ال أكن اطالقها علل الطالل الرجعة، اه،ن اها فسرحما ا بالطالل تكصن طالل 

 ثالث، اهاا  قا القسم اأوح و ص الكناية المثا ر .
 الْسم الثاني: الكناي  الخفي .

ا علل الطالل أيضا ، واها مُحلد و ة الد ك  ين الطالل وعوم الطالل
 ك  ين العو  واحو، ك  ين ال ينصحمة.

 نبدأ أواًل بالكناي  الظاهرة:
ان  ، ال أكن أن توح علل طالل رجعة،و ة األفاه الد تصل  لل ينصحمة

 آ   ألفاه. -تعا،-  لَّد علل الطالل توح علل ال ينصحمة، هكر املونف
ناياتُه الظاهرُة نحَ : أنِت خَ قاح: " اُول:  َِّيى ه".َو

ممكن يقوو  لية حنين، أو يقوو  لية أل تفارقيا  لية حسية،  ليةٌ من 
    د، وممكن يقوو الطالل، قالصا: اها قوو الطالل باحلن.

 "؛ برية كقل .وبَرِيى ه " الثاني:
 "؛ حمفي الشةل.وباِئنه " الثال :

 ".الرابا: "وبََتى ه 
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 أل: مقطصعة الص لة."وبََتََََّ ه"   الخامس:
املطلقة طالل رجعة حر  أم باقية يف عو ة دس: "وأنِت ُحرىةه"  السا

 اليول  باقية يف عو ة اليول.
 ."؛ أما املطلقة طالل رجعة ال حرل يف جمالس هاوأنت اْلَحَر ُ " السابا:

 قه آ عة ألفاه، ان قاح الرجين ليوج ه: أحمده  لية، وقاح: أقوو  لية 
و أحمده باحلن، وقاح: مل أقو: ا، أو قاححنين، أو  لية أل: مفارقة فراقاا حسيًّ 

الطالل، قووت: باحلن أل مفارقة فرال حُسة، تق  ني ل يد أ ل  وأحما 
أآافر، فهين يق  طالقه  ال يق ، لكن ان قاح: قووت الطالل، يق   يق ، 
قاح: أحما فقط قووت طلقة واحو  رجعية  يق  واحو  أم ثالث  ثالث، 

 آيأش  قا يف حك ه بعو قليين.
ر تسا ألفاظ:اآل  ن انتَْ إل  الكناي  الخفي  وَذ
والخِفيىُ  نحَ  اْخُرِجي واْذَهِبي وُذوِقي وَتَ رىِعي واْعَتدِّي واْسَتبِري "

قه تسعة ألفاه "؛  واْعَتزِِلي ولسِت لي بامرأٍة واْلَحِْي بَعْهَِِّ  وما َأْشبَََهه
و ة   من األفاه وما أش هها من األفاه، ملالا ان قاح: اغريب عا، أل لفظ

 كلي ،  قه من الكنايات اخلفية.
 ما حكم الكناي  الظاهرة والكناي  الخفي   

 أواًل: من جه  ال ق ع.
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؛  قا  ص "وال يَُْا بكنايٍ  ول  ظاِهرًة طالقه إال بِِنيىٍ  ُمْارِنٍَ  لَّىْفظِ قاح: "
نصه هبا ياأ ين يف كنايات الطالل أن الطالل ال يق  هبا اال بنية، فإن مل 

 الطالل فال يق  الطالل،  قا اأ ين.
ر المصن   ال   استثنا ات يْا بها الطالق ول   هناك استثنا ات، َذ

 لم ينِ ، ما هي 
"؛  قا اأوح، حاح  وصمة بني اليوجني، إال حاَل ُخص م ٍ " اُول: 

 بينه ا مشاكين، قاح: أحمده باحلن، فإ ا ُك ين علل الطالل.
أحمه حاح اخلوصمة  -رمحهم اهلل-لي من أ  ابناو ا ر كالمه وكالم ك

ُك ين علل الطالل ولص حمصم هبا غي الطالل،  قا  ا ر كالمه، لكن  ين  ص 
 املرا   رمبا ال يكصن مرا اا، اهلل أعلم.

"؛ أو حاح ال ضب حمفسة الشةل؛ أحمه حُي ين علل أو َغَضبٍ " الثاني:
 الطالل.

َاِلها" " الثال : لل قا، قاح: أحمده باحلن، حُي ين عقالد: طلُ  أو ج اِ  ُس
 الطالل أم علل غي الطالل  علل الطالل، ولص ا َّعل غي الطالل.

 فما حكم هذه اُح ال 
َْ ُحْكًما" َب ْْ ؛ ال يُق ين "فَّ  لم يُرِْدُه أو أراَد غيَره في هذه اُح اِل لم يَُ

مطلقاا   ين،يف  قه اأحصاح، قاح: أحما مل أقوو الطالل، يُق ين  قالصا: ال يُق 
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"؛ أل: أحمه في ا بينه وبني اهلل ان كان ال يقوو الطالل وزوج ه ُحْكًماقاح: "
 وق ه بقل  فإحمه ال يُفرَّل بينه ا، أو بع ار   أ هلل، حمقصح:  ا علل حمكاحه ا 

 من جهة الف صم والوياحمة ال من جهة القضال.
 من جه  العدد 

 ين الصقصي، من جهة ا ن تكل نا وعرفنا حكم طالل الكناية من جهة أ
 عو  الطلقات الصاقعة كم تق  المثا ر   وكم تق  اخلفية 

 نبدأ بالظاهرة.
َُْا ما النَِّيىِ  بالظاهرِة  الثه وإن نَََ   واحدةً قاح: " ا اللفظ القل "؛ اها ويََ

 ص من الكنايات المثا ر  يق  به اللالث ولص حمصم واحو ، اها قاح ليوج ه: 
قاح: قوو الطالل، يق  الطالل كم  ثالث، ان  أحمده باحلن، ما اهللكم  نا 
 قاح: حميد واحو ، ال يُق ين.

 فإن حمصم واحو  وقعد واحو ، وان حمصم "؛أما الخفي : "وبالخِفيىِ  ما نَََ اه
اثن ني وقعد اثن ني، وان حمصم ثالث وقعد ثالث، وان مل ينصه شيئاا اال الطالل 

 فصاحو .
 لوريهلل  ص تقسيم مل يقكره، لكن من نا حمقكر تقسي اا من جهة الكناية وا

 باب اآ قرال املساحلين حمقصح:
 .الطالق تارًة يك ن صريًحا في الطالق، صريًحا في العدد 
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 .نايً  في العدد  وتارًة يك ن صريًحا في الطالق،َ 
 .نايً  في العدد نايً  في الطالق،َ   وتارًة يك نَ 
 نايً  في الطالق، صريًحا في العدد  .وتارًة يك نَ 
 ة اح  االت.أربع

  ريهلل يف الطالل و ريهلل يف العو . اُول:
أحمده طالٌق ثالث، أو طالٌق وطالٌق وطالق، فهقه يق  هبا اللالث،  مثاله:

، يُق ين   وان قاح: مل أقوو اال واحو  ال يُق ين، ان قاح: مل أقوو الطالل أ الا
 ال يُق ين، فهقا  ريهلٌل يف الطالل،  ريهلٌل يف العو .

 الطالل، كنايٌة يف العو .  ريهلٌل يف الثاني:
أحمده طالق، طالق، طالق، بوون حرف العطف، ان قاح: أحمده طالٌق  مثاله:

طالٌق طالق، فإن قوو باللاحمية واللاللة تأكيو اأو، ال ايقاي طلقة  أ رم، 
وقعد واحو ، ان قاح: مل أقوو اال واحو ، حُيكم بأ ا واحو ، ان قاح: ما 

، حمقصح: ال، يليم الطالل،  ة  رحيٌة يف الطالل، وان   قووت الطالل أ الا
 كاحمد يف العو  ى  لة.

اث  ين يف العو ، اها قاح: أحمده  أيًضا من أمثَّ  الصريح في الطالق:
طالق وآكد، فهنا  ريهلل يف الطالل، لكن حي  ين العو  أيضاا، ان قاح: 

 أحمده طالق وقوو اللالث وقعد اللالث.
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طلقة واحو  فقط ال غي   قا  ريهلٌل يف ما رأيكم ان قاح: أحمده طالٌق 
 الطالل،  ريهلٌل يف العو ، ال يق  به اال واحو .

 كناية يف الطالل وكناية يف العو .  الثال :
ما  ص  الكنايات اخلفية، فإ ا ك  ين الطالل وعومه، وك  ين العو  القل 

 أرا ه.
 كناية يف الطالل، لكنها  رحيٌة يف العو .  الرابا:

، فهة  رحية العو  وان كاحمد يف أ ين ال طليق  ت المثا ر و ة الكنايا
 كناية.

ا، فوين  يف الطالل هكر فيه بعض األفاه  -تعا،-   احم قين املونف
الد توور بني كص ا طالقاا وكص ا  هاراا وبعضها قو توور بني كص ا طالقاا 

ة ال خيي، اها لوكص ا  هاراا وكص ا أيناا وما ي    هل  من  يي اليوجة، مسأ
 قاح: ا  ارل حمفس ، أو أمرك بيوك، ما اهللكم.

 نبدأ أواًل بالحكم بالَّفظ الصالح لَّظهار، وه  عَّ  أقساف:
المثهار القل ال يق  به الطالل، ف ك ه من الطالل من  الْسم اُول:

القسم اللاليت، تقكرون يف اأوح قلنا: لفظ ال أكن أن يُر  به الطالل  ص 
 للمثهار، ف ا حك ه لفٌظ مصلصٌي 
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َظْهِر أُمِّي فه  قاح املونف: " َه( وإن قاَل: أنِت عَّيى حرافه أوَ  )فص
 ":ِظهاره ول  نَََ   به الطالقَ 

اهاا  قا اللفظ من  راحلهلل المثهار، ال يق  به الطالل ولص حمصم الطالل و ص 
 قصح الرجين المرأته: أحمده علةَّ كمثهر أمة، أو أحمده علةَّ حرام.

عنوحما يف املق ب أحمه اها قاح: أحمده علةَّ حرام، فهقا ال يق   املسألة  قه
ا، ال أقوو وجهاا واحواا ففة اأقصاح،  به الطالل وااا يكصن  هاراا وجهاا واحوا

 ااا أقوو: ب ض النمثر عن حمي ه، آصال حمصم الطالل، أو حمصم المثهار.
 اللفظ اللان القل هكره املونف أو اللاليت.

 حرام.أحمده علةَّ  اُول:
 أحمده علةَّ كمثهر أمة. الثاني:

 أيهما أصرح في الظهار 
أحمده علةَّ كمثهر أمة؛ وهلقا لص قاح: أحمده علةَّ كمثهر أمة أعا بقل   

الطالل، فنقين ال هصش يف ]الكشاف عن الشر  وامل وي[ أحمه: ال يق  الطالل 
 ولص قاح بعو ا: أعا هبا الطالل.
 يها  قا.أما أحمده علةَّ حرام فلم يقكروا ف

 ما أحينَّ اهلل علةَّ حرام. الَّفظ الثال :
 ما حكمه  له ص رتان:
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 : أن يقصح: ما أحينَّ اهلل علةَّ حرام، ويسكد.الص رة اُول 
أن يقصح: ما أحينَّ اهلل علةَّ حراٌم أعا به الطالل، أو أعا  الص رة الثاني :

 به طالقاا.
َ ص رة   فما حكمَ 

َى قاح املونف: " ذل  ما َأَح لةَّ "؛ اهاا ما أحينَّ اهلل عاهلُل عَّيى َحرافه  َو
 حرام كقل  ملين قصله: أحمده علةَّ حرام أ ا  هار ال يق  هبا الطالل.

لكن ان زا  فقاح: ما أحين اهلل علةَّ حرام وزا  بعو ا لفمثاا يوح علل 
 لها ص رتان:الطالل، 

َى اهلُل عَّيى حرافه، أ" الص رة اُول : طالَق، عني به الوإن قاَل: ما َأَح
َْْت  ال ًا".  طََُّ

ان قاح: أعا به الطالل، قالصا: الطالل معرٌف ب "اح" فيفيو االآ  رال 
 ف ق  ثالث.

ين اهلل قاح: ما أحالص رة الثاني : "وإن قاَل: َأْعِني به َطالقًا ف احدةه"  
: حعلةَّ حراٌم أعا به طالقاا، طلقد طلقة واحو ، ملاها تطلق  نا م  أحمنا حمقص 

  قا اللفظ من  راحلهلل المثهار فال يق  به الطالل ولص حمصم 
املسألة  نا ليسد حمية، املسألة  نا لفظ،  ص تلفظ بالطالل أم مل  نْ ل:
 ي لفظ  
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تلفظ، قاح: ما أحين اهلل علةَّ حراٌم أعا به طالقاا، تلفظ بالطالل فيق  
 طالقه.

يي  ر المثهار ول هاٌر قو يق  به الطالل، فهقا من  صا الْسم الثاني:
 من  راحل ه و ص قصله:

اْلَمْيَتِ  والدِف والخنزيِر َوَقَا ما َن اه من طالٍق وِظهاٍر وَيميٍن، " وإن قاَل:َ 
 ":وإن لم يََْنِ  شيًوا فِظهاره 

 له حاالن:ان قاح ليوج ه: أحمده كاملي ة، أو كالوم، أو كاخلنيير، 
 .أن ين ي شيًوا 
 .وأن ال ين ي شيًوا 

ا اما أن ينصل به الطالل فيق  الطالل، أو ينصل به المثهار فإن حمصم شيئا 
أل كرمي اليوجة فيق  به المثهار، أو ال ينصل الطالل وال المثهار، وااا ينصل 
به الي ني، يقصح ال هصش يف ]الروض[: الي ني بأن يريو ترك وطئها ال كرأها 

هار ه  قا  وال طالقها، ملين: قضية ا يالل، اها حلف علل ترك وطل زوج 
أم ايالل  ايالل، فهنا اها أرا  أن أن  حمفسه من وطل اليوجة ال أحمه يريو كرمي 

؛ وهلقا قلنا يف قصح أن كرمي اليوجة  هار قا   اليوجة، ملاها قاح ال هصش
 الرجين المرأته: أحمده علةَّ حرام،  قا  هار، ال أكن أن يكصن أني.
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فة مكفر  ك ا آيأش معنا ان شال اهلل ف وأما كرمي غي اليوجة فهقا أنيٌ 
 اأأان.

وم، أحمه ال ينصل شةل، قاح ليوج ه أ ا ملين املي ة واخلنيير وال الحال  الثاني :
 ف ا اهللكم اها مل ينصه شةل  

 "؛  هار.وإن لم يََْنِ  شيًوا فِظهاره قاح: "
   احم قين ا، مسألة اها قاح الرجين حلفد بالطالل، ف ا اهللكم  

 التان:له ح
أن يكصن  ا قاا فعالا  ص حلف بالطالل، فهقا حك ه  الحال  اُول :

حكم اهلللف بالطالل علل ما يأش يف باب ال عليق، اها حوين ما ُعُلق عليه 
 اهلللف بالطالل وق  طالقه.

أن يكصن يكقب، يقصح: حلفد بالطالل أحم  تأش، و ص  الحال  الثاني :
ال ه: حلفد بالطالل، ال يقوو به احمشمل حيلف بالطالل، وال يقوو بلفمث

اهلللف بالطالل، وااا يقوو ا  اراا عن حلف  آابق كان منه و ص ما كان 
 منه، يكقب، ف ا اهللكم 

َذَ  َلزَِمه ُحْكًما" قضالا،  "؛ ليمه حك اا ألوإن قاَل: َحََّْفُت بالطالِق وََ
 ا قضالا. نو قه املسألة اللاللة من املساحلين الد فيها حكم، يق  الطالل 

 و ة تصكيين اليوجة يف الطالل. المسعل  الثالث  في هذا البا :
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بعض األفاه الد يكصن فيها تصكييٌن لليوجة يف الطالل،  هكر املونف 
 منها: تصكييٌن بكناية   ا ر ، ومنها تصكيين  بكناية   فية.

 ةأما ال صكيين بكناية   ا ر : فهص قصله: أمرك بيوك، ما آ ب تس ي ها كناي
  ا ر   أحمنا حمقصح: متل  به اللالث.

؛ "وإن قاَل: َأْمُرك بَيِدك ُمََِّّكْت و ال ًا ل  نَََ   واحدةً : "-قاح املونف
اها قاح: أمرك بيوك، املسكينة الد ال ُتطلق حمفسها اال طلقة واحو  أمر ا ليي 

 ، هلا، فلص قاح: أمركه بيوكه أن يف العو  يس طي  زوجها أن يراجعهابيو ا؛ 
 أن تطلق حمفسها ثالثاا ولص حمصم واحو ، جعلها ملين الكنايات المثا ر .

أل اها قاح: أمركه بيوكه وجالت  هَ هذا عَّ  الف ر أف عَّ  التراخي 
بعو أآ صي وقالد: بنالا علل كالم  من أآ صي، أحما طلَّقد حمفسة، هلا هل  

 أم يكصن علل الفصر 
فال   ا ة، اها قالد بعو أآ صي"؛ اهاا  ص علل الويَُتَََراَخ قاح املونف: "

 إال إذا فسخه بعحد أربع  أم ر:اشكاح، 
 "؛ اها وطأ  حَّ علل فسخ الصكالة.ما لم َيطَعْ "اُمر اُول: 

َْ "الثاني:   "؛ أحمه اها  ص طلقها ف ا هلا حق، اها طلقها طلقة وتأشأو يُطَِّّ
 تقصح: أريو اللالث، حمقصح: ال.

  معىن يفسخ  يفسخ النكا  أم يفسخ ال صكيين"؛ ما أو يََْفَسيْ "الثال : 
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يفسخ ال صكيين، يقصح: مصلصي الصكالة احم هل املصلصي ما ام أحم ه تأ رته 
 ا، ا ن ال يصجو، فإحمه ليي هلا.

 زاد البه تي أمرين:
  أن حيو هلا حوًّا، ك ا لص قاح: أمركه بيوكه ا،  اية اليصم، أو أمركه بيوكه

 حمقضل اأآ صي ليي هلا أن ُتطلق.ا،  اية اأآ صي، فإها ا

  أن الصكالة عقٌو جاحلي اها ر َّه أحٌو من الطرفني مل ينعقوأو تر   ة؛، 
، قالد: ال، عنوك أحمد، اها تريو أن ُتطلق طُلق،   اها  فلص قاح: أمركه بيوكه

 أرا ت بعو هل  أن ُتطلق ليي هلا.

، ف ا الفرل حمفس ه    احم قين ا، ال صكيين بكناية   فية و ص قصله: ا  ارل
 بني: ا  ارل حمفس ه وأمركه بيوكه 

 فيه فروق:
يوكه "؛  قا الفرل اأوح، أمركه بوَيْخَت   اختاري نفَس  ب احدةٍ " اُول:

  ة متل  ثالث، ا  ارل حمفس ه متل  واحو .
َِ " الثاني:   علل "؛ أمركه بيوكه علل الفصر أم ال ا ةوبالمْ َِِّس اْلُمتىِص

 ارل حمفس ه  علل الفصر يف اجمللي امل وين، ما معىن اجمللي ال ا ة، وا 
امل وين  أل يف حمفي اجمللي ما مل حيوين شةٌل يقط  هل  ك ا لص تشاغال 
، قالد: أحمد تمثل ا وبوأوا ي كل صن يف مصلصي ثان،  بقاط ، ا  ارل حمفس ه
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طيب  اطر ا و م ال ييالصا يف حمفي اجمللي، وتشاغلصا مبا يقط ،   قالد: 
    حمفسة أو طلقد حمفسة، ال يوهلل هل .ا

 "؛ فيه ا، ما  ا ما لم يَزِْدها فيهما"
العو  بقصله: واحو ؛ أحمه قاح: خي ص بصاحو  ما مل يي  ا، اها قاح: ا  ارل 
حمفس  ا، ثالث طلقات له هل ، وان قاح: ا  ارل حمفس  ا،  اية 

 اأآ صي  ال ي خوص وال ي قيو باجمللي.
ر المصن  أربا مسْطات لَّخيار وهي:يار،  ناك مسقطات للخ  َذ

اخليار أل اها قاح: ا  ارل حمفس ، ال تقور أن   ار حمفسها اها ُوجو 
 ُمسقط من أربعة و ة:

 ".ف ن رُدىت" اُول:
 "؛ فإحمه يسقط  يار اأو َوِطاَ " الثاني:
ََ " الثال :  ".أو طَّى
 "؛ بأن قاح: ليي ل   يار.أو َفَسيَ " الرابا:

" ََ  "كساحلر الصكاالت.خيارُهاَبَط
 ":باُ  ما َيْخَتَُِّ  فيه عدُد الطالقِ : "قاح

عن تقسيم   ر للطالل و ص تقسيم الطالل عن  ا ن ي كلم املونف 
 طريق العو .
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 ":باُ  ما َيْخَتَُِّ  فيه عدُد الطالقِ قاح: "
 كم عو  الطلقات الد ألكها اليول   أول مسعل  في البا :

 ل  ثالث أم  ناك من أل  أقين  يقكر املونف.ثالث، كين الناو أ
َّ ه ُحرٌّ أو بعُضه  ال ًاقاح: "  ة تطليقات."؛ اهاا اهللر أل  ثالثَيْمَُِّ  َمنَ 

 "؛ والع و اثن ني، والنمثر  نا ا، حاح اليول أم حاح اليوجة "والعبُد ا نتينِ 
ليول، حاح ا حاح اليول، ال حاح اليوجة، واملساحلين  نا منها: ما يُنمثر فيه ا،

 ومنها: ما يُنمثر فيه ا، حاح اليوجة، ومنها: ما يُنمثر فيه ا، حاهل ا.
ما القل يُنمثر فيه ا، حاح اليول  الطالل، فاهللر القل تيول أمةا أل  
اثن ني أو ثالث  ثالث، ال ينصحمة، الرجين رجيٌن تيول أمةا ال ينصحمة باثن ني أو 

 اح اليول.بلالث  بلالث اها كان حراا، العم   
المسعل  الثاني  التي يُنظر فيها إل  حال الزوج  دون نظٍر إل  حال 

العهو ، وآيأش معنا يف العهو  أن اأمة عو ا قرحلان، وان كاحمد  الزو  وهي:
  يسةا أو   ي ا فعو ا شهران، ب ض النمثر عن حاح زوجها.

فقات، فالنفقة نيف ال المسعل  الثالث  التي يُنظر فيها إل  حالهما، ما هي 
 تُقور  سب حاح اليوجني، امل صآط اهللسايب هللاح اليول واليوجة.

انْت َزْوَجَتاُهما أو َأَم ً قاح: " حاح  "؛ العم   اح اليول  ون حممثر  ا،ُحرىًةَ 
 اليوجة حر ا كاحمد أو أمة.
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: ما يق  به واحو  اال أن ينصل اللالث، ما المسعل  الثاني  في هذا البا 
 األفاه الد يق  هبا واحو  اال اها حمصم اللالث   ة  قه
َه أو عََّيى أو يََََّْزُمِني َوَقَا  الثه قاح: " ف ذا قاَل: أنِت الطالُق أو طاِل

 "؛  قه  ارت علل تقسي نا السابق: ألفاٌه  رحيٌة يفبِِنيىِتها، وإال واحدةه 
ليما لطالل، يالطالل، ى  لٌة يف العو ، أحمده الطالل، أحمده طالق، علةَّ ا

 الطالل، ما حك ها  كم العو  القل يق  
حمقصح: اأ ين أحمه يق  هبا واحو ، ان حمصم أكلر من الصاحو  تق  أم ال 
تق   يق  ما حمصاه؛ هلقا قاح: وق  ثالٌث بنية اللالث، وان مل ينصه اللالث وقعد 

 واحو .
 رحيٌة يف  ه  احم قين ا، القسم اللان و ص ما يق  به ثالثاا مطلقاا، ألفا

ر أربا أشالعو  ورمبا تكصن  رحيةا يف الطالل أيضاا و ة قصله،  يا  أو َذ
  خمس :
َِّ الطالقِ " َُْا بََّْفِظَ   "؛ حمده طالق كين الطالل.ويََ
ثرِه"  "؛ حمده طالق أكلر الطالل.أو أََ
 "؛ أحمده طالق بعو  اهللول.أو عدِد اْلَحَص "
 "؛ أو بعو  الريهلل.والريحِ "
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حنص هل : كين الطالل، أكلر الطالل، بعو  اهللول، بعو  "؛ ونحِ  ذل "
 أع و  اهللرم، بعو  شعر رأآ ، بعو  جير املالويف، فيقصح: ما حكم  قه 

، "؛ فهة  رحيٌة يف الطاللونحِ  ذل   الثه ول  نَََ   واحدةً يقصح: "
  رحيٌة يف العو .

خص ش   احم قين املونف ا، مسألة يف  قا ال اب و ة طالل اايل، ممكن
يقصح: ما طالل اايل وتفرعصن أشيال   قا املونف مل يونفه لشخص  يريو 

يف حمفسه، لكن  قا اللفظ لطالب العلم القين آيهلسصن  ف ال   ي ع و هلل
الناو، يأتي  شخص مطلق رجين زوج ه، قاح ليوج ه: رجل ه طالق، أو 

املني الع رأآ  طالق، أو شعرك طالق، ماها تفعين له  تقصح: اهلل و هلل رب
  رآنا ا يف ]زا  املس نق [ ف ا حك ها 

 نْ ل: اُجزا  عَّ  ن عين:
 ة اأجيال الد أوق  الطالل هبا طلقد اليوجة،  الن ع اُول من اُجزا :

ر المصن    ست  أشيا ، ما هي  وَذ
ََ ُعضً ا" اُول:  "؛ طلَّق عضصاا كاليو والرجين والرأو واأ   ، وإن طَّى

 يوكه طالق، تطلق أم ال  تطلق.قاح ليوج ه: 
"؛ كيف جيل مشاي  يُطلق حموفها فقط، قاح: أو ُجْزً ا َمشاًعا" الثاني:

 حموف  طالق، آوآ  طالق، ربع  طالق، تطلق كلها.
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"؛ ليي جيل مشاي، جيل معني، قاح: النوف العلصل أو ُمَعيَىًنا" الثال :
 طالق، ف طلق.

َهًما الرابا:  جياحل  طالق، م هم."؛ قاح: جيل من أ"أو ُمبَْ
َْ ٍ : "الخامس "؛  قا ال يريو قوة اأجيال، يريو أو قاَل: نْصَ  طََّْ

 الطالل، قاح: حموف طلقة، تطلق أم ال  تطلق.
َْتْ " السادس: ٍَْ  طََُّ "؛ طلق ها جيل من طلقة تطلق، أو ُجزً ا من طََّْ

 الطالل ال ي  عَّض، والنكا  ال ي  عَّض.
 ال يق  هبا الطالل و ة مخي أو أرب   صر: الوصر الد الص رة الثاني :

 "؛ روح  طالق.وعْكُسه الروحُ قاح: "
 "؛ آنها طالق.والسن  "
 "؛ شعر ا طالق.والشىَعرُ "
 "؛  فر ا طالق.والظ ْفُر ونحُ ه"

 قه ال يق  هبا الطالل،  قه مساحلين مصجص   يف واق  الناو ومصجص  ما 
و يف الطالل يقكر لكم  صر ما  ص أشو منها، ومن جلي م  أحو يفد النا

 طرت يف باح الفقهال، الفقهال اج هووا أن حيوروا كين ما ي وصروا ورمبا 
   حوين من الناو غي هل .

 الخامس من مسائَ هذا البا  تكرار لفظ الطالق، وه  عَّ  ص ر:
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 تكرار لفمثه بوون حرف العطف. الص رة اُول :
رىرَهوإذا قاَل ِلَمدخ ٍل بها: أكأن يقصح: "   َه وََ  طالق، "؛ أل أحمده نِت طال

 طالق، طالق، كرره بوون حر عطف، ف ا اهللكم 
 عندنا أصَ واستثنا .

"؛ اأ ين أحمه يق ، طالق، طالق، طالق، اأ ين أ ا َوَقَا العددُ " اُصَ:
 ثالث.

تأكيواا  "؛ اال اها حمصمإال أن يََْنِ َي تعَيًدا َيِصح  أو إفهاًما" االستثنا :
 فهاماا، ما  ص ال أكيو  يقصح ا مام مال : يوهلل أو ا

 .أة= مكرراا كقصل  ا رجة ا رجة وما من ال صكيو لفمثة
فهص قاح: طالق، طالق، تأكيو ومل يقوو ايقاي طلقة ثاحمية، فنصم ال أكيو،  

ا يوهلل،  ناك  تطلق طلقة أم طلق ني  لكن املؤلف قيَّو ال أكيو بكصحمه تأكيوا
ا: اليصم قاح هلا: أحمده طالق، يف الو ا  قاح هل تأكيو يوهلل وتأكيو ال يوهلل،

ن أأحمده طالق، وقاح: ل أكيو ما مضل، حمقصح: ال،  قا يق  هبا طلقة ثاحمية؛ 
 . قا ال يوهلل محله علل ال أكيو

أن ينصل ا فهام، قاح هلا: أحمده طالق، مل تس  ، قالد:  الحال  الثاني :
، رف   صته قاح: أحمده طالقماها تقصح  قاح: أحمده طالق، قالد: ما  عد، ف
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يق  واحو ،  قا ال كرار بوون حرف العطف، ما حكم ال كرار  رف 
 العطف  له  صر، هكر املؤلف آد من حروف العطف.

 قاح: 
رىرَه ببَ" اُول:  ."وإن ََ

 ."الثاني: "أو  م
 ."الثال : "أو بالفا ِ 

 ".الرابا: "أو قاَل بعَدها
 بعو ا طلقة. بعو ا: أل قاح: أحمده طالٌق طلقة

 "؛ أل طلقة ق لها طلقةأو قبََّها" الخامس:
ًَْ  َوَقَا ا نتان" السادس:  ين  "؛ أحمده طالٌق طلقة معها طلقة،أو معها طََّْ

 قه ملين السابقة أكن أن يُقوو هبا ال أكيو  ال،  قه ال يُقوو هبا ال أكيو؛ 
 :لها حالتين: ولهذا قال المصن 

 .أن تك ن مدخ ل بها 

 دخ لأو غير م. 

 َّعل أحمه "؛ فيق  هبا طلق ان ولص اَوَقَا ا نتانفإن كاحمد مو صالا هبا قاح: "
 حمصم واحو ، حمقصح:  قه  رحية يف العو  ال ك  ين ال أكيو.

 ان كاحمد غي مو صح  هبا ف ا حك ها 
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ُُوَل  ولم يََََّْزْمه ما بعَدها" َْ بها باَنْت با ن الطلقات؛ "؛ موإن لم َيدخ
 ، فإها بنات بطلقة  ارت زوجة أم ليسدح هبا ت ني بطلقةأن غي املو ص 

طلق زول أو ليي زول  ليي بيول، وال يوهلل الطالل 
ُ
بيوجة  ليسد بيوجة، وامل

.  من غي اليول، فال يق ، الطلقة اللاحمية ال توا ف ىالًّ
أن بعض الفقهال من أ  ابنا قالصا: ان قصله: طالق ومل يقكر مسألة معها؛ 

ملاها  قالصا:  ،لقة،  قه تق  ح  ب ي املو صح هبا تق  طلق نيطلقة معها ط
أ ا معها، ال يصجو أو، وثاحمية، ك ا لص قاح المرأ   غي مو صح هبا: أحمده 

أن اللالث جالت يف وقد  واحو طالق ثالثاا، يق  اللالث أم ال  يق ؛ 
 ، أما ان قاح: أحمده طالق   طالق  ال تق  اثنان. ا فد ىالًّ 

فلص قاح: أحمده طالق طلقة معها طلقة، قالصا: تق  هبا اثن ني؛ أ  ا وقع ا 
 معاا بوريهلل لفمثه.

اْلُمْنَ ِز في هذا"  َ َُ ي حمقكر "؛ ال اب السابق القل هكرحماه يف املنهَّ واْلُمَعَّى
علق، ان قاح: ان  رجده من الوار فأحمده طالٌق، طالٌق، طالق، 

ُ
ملله يف امل

لق  ثالٌث، فإن حمصم ال أكيو واحو ، ان قاح: ان  رجد من الوار، كم تط
 رجده من الوار فأحمده طالٌق   طالٌق   طالق، حمفي الكالم، تق  ثالثاا 

 و كقا.
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َه":   قاح نا  له واالستثو قا الفوين يف االآ لنال من الطالل،  "فص
 ص رتان:
 .استثنا ه من عدد الطَّْات 

 .واستثنا ه من عدد المطَّْات 

ب  زوجات، قاح: زوجاش طالق اال فالحمة، رجين قاح ليوجة رجين عنوه أر 
 واحو : أحمده طالٌق ثالث طلقات اال واحو ، ف ا اهللكم يف  قا 

 ان:عندنا شرطبوأ أوالا بقور االآ لنال القل يوهلل، شرط االآ لنال، 
 أال يييو علل النوف. الشرط اُول:
. الشرط الثاني:  أن يكصن م والا

. قان شرطان مه ان يف   االآ لنال أال يييو علل النوف وأن يكصن م والا
و ناك  الف يف النوف عنو العل ال، ور  اخلالف: ان قاح ليوجاته  

أربعكن طصالق اال اثن ني، من ُأصز اآ لنال النوف ُيو هلل  قا و ص القل 
 .مشل عليه املونف

َى من عدِد الطالِق قاح: " َه( وَيِصح  استثناُ  النصِ  فَعَق )فص
"؛ يوهلل اآ لنال النوف أو أقين، أما أكلر لص قاح: أحمده طالٌق واْلُمطَّىَْاتِ 

، وجص  له أن االآ لنال باطين الثالثاا اال اثن ني كم يق   تق  ثالثاا، ملاها  
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فأكلر من النوف ال يوهلل، أحمد كس ها حسابياا ثالثة حماقص اثنني يساول 
 واحو، لكن  قا االآ لنال أ الا غي   يهلل.

 م ال االستثنا  له م االن: م ال االستثنا   ما
َى من عدِد الطالِق قاح: )قاح: " وَيِصح  منه استثناُ  النصِ  فَعَق

 ":واْلُمطَّىَْاتِ 
عو  الطلقات وعو  املطلقات، يقصح يف عو   إًذا الم ال اُول:

الطلقات: أحمده طالٌق ثالثاا اال واحو ، ويقصح يف عو  املطلقات: زوجاش 
الٌق اال فالحمة، أو يقصح: زوجاته اأرب  طصالق اال اثن ني، يوهلل أم ال  عنو طص 

 املونف يوهلل.
 ان قاح: زوجاش اأرب  طصالق اال ثالثة، كم تطلق منهن  أرب ، كلهن.

 ا ن آيقكر بعض ال فريعات علل ما آ ق.تفريا: 
َه طَّْتيِن إال واحدًة َوقعْت واحدةً : "اُول ؛ أحمه "ف ذا قاَل: أنِت طال

 أقين من النوف أم النوف  حموف، يوهلل.
طلق ان، "؛ ثالثاا اال واحو  فوإن قاَل:  ال ًا إال واحدًة فطَّْتانِ " الثاني:

 .أن االآ لنال غي   يهللثالثاا اال اثن ني  ثالث؛ 
  احم قين ا، مسألة االآ لنال بالقلب،  ين يُق ين  فوَّين فيه، قاح: اها كان 

 ك ه، واها كان يف عو  الطلقات.يف عو  املطلقات ما ح
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ََِّْْبه من َعدِد اْلُمطَّىَْاِت َصحى دوَن َعدِد الطىََّْاقاح: "  ":تِ وإن اْسَتثََْن  ب
اها قاح: حمساؤه طصالق وحمصم بقل ه اال فالحمة، لكن ح  ال يكسر  اطر ن 
ويييو عليهم ال الل غي ا من فالحمة حمصا ا بقل ه، يُق ين  قا  قاح: حمعم، يوهلل 

 آ لنال بالقلب من عو  املطلقات.اال
أما من عو  الطلقات، ان قاح المرأته: أحمده طالٌق ثالثاا وحمصم: اال واحو ، 

يف ]الروض[، قاح: قصله: من عو   ال يُق ين، قيَّو  قا الكالم ال هصش
الطلقات،  صرته: أن يقصح: حمساحلة طصالق ويقوو اال فالحمة، أما ان قاح: 

ن العو  أوو بقل ه  ون لفظ اال فالحمة، قاح: ال يُق ين؛ حمساحلة اأرب  طصالق وق
 .حمصٌّ 

 الخامس من مسائَ هذا البا :
َُ َصحى االستثنا ُ " لص قاح: أربعكن "؛ فوإن قاَل: َأْربََُعكنى إال ُفالنَ  َط اِل

 اال زينب، اال ُآعو ، ا،   ره،  هلل االآ لنال فال تطلق املس لنا .
ر شروط االستثنا :   م َذ

 هكره يف أوح ال اب و ص كصحمه من النوف أو أقين. رط اُول:الش
، هكر هل  بقصله: "  الشرط الثاني: نا ه لم وال َيِصح  استثكصحمه م والا

َْ عادةً   ".يََتىِص
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اهاا ال يوهلل االآ لنال م  الفا ين، ولابط الفا ين مرجعه ا، الُعرف؛ 
، بطه ومرجعه ا" ال حمقصح: ح  أف العضص وال كقا، مر عادةً وهلقا قاح: "

 العرف.
" ََ ََ وَأْمَكَن الكالُف دونَه َبَط َفَص ه اأرب  "؛ لص احمفوين، قاح: حمساؤ فَّ  انَْ

طصالق،   بينَّ ريقه، وشرب كأو من املال،   قاح: اال فالحمة  يوهلل أم ال 
يوهلل  أكن الكالم أم ال  لص احمفوين وأمكن الكالم  وحمه، أكن  نا الكالم، 

 ، حمقصح: ال يوهلل االآ لنال.ان قلنا: أكن الكالم
لص أحمه قاح: حمساؤه اأرب  طصالق،   عطي، فاحمقط  بعطاآه،   قاح: اال 

 فالحمة، يوهلل أم ال  يوهلل،  قا الشرط اللان و ص االتواح.
ََ ََماِل ما اْسَتثََْن  منه" الشرط الثال : ؛ شرطه النية، "وَشْرطُه النيىُ  قب

لق وعنو حرف القاف تقكر احوا ن، لص أن الرجين قاح: حمساحلة اأرب  طصا
 ص يف اأوح ال يريو، قاح: حمساحلة اأرب  طصالق، فل ا قاح: طصالق تقكر فالحمة 

 وما هلا من فضين، فقاح: اال فالحمة، تطلق فالحمة أم ال تطلق 
ا ق ين  أن االآ لنال ااا يوهلل اها كان منصيا تطلق وال ينفعه اآ لناؤه، ملاها  

حمصاه بعو فوار كأحمه يريو يرف ، أل مبهر  حرف  ، أما لصك اح ما اآ لىن
القاف يطلق اأربعة أم ال  يطلقن، فهين يس طي  أن يرف  الطالل عن 
احوا ن  ال يس طي  هل ، اهاا  قا شرٌط و ص النية ق ين متام ما اآ لىن منه،  
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ك ا ان قاح: أحمده طالٌق ثالثاا،   ملا قاح: ثالثاا، حموم، ف  اشر ا قاح: اال 
 ، ومل يكن ينصل هل ، فهين ينف  االآ لنال  ال ينفعه االآ لنال.واحو 

 قا معنا اليصم الطالل يف املالة واملس ق ين   قا يف الورو القا م واهلل 
 أعلم و لل اهلل وآلم وبارك علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني.

 
 اُسوَّ 

َال: او م  لناأخ يسأح يقصح: لص هكرتنا بأ ية اهللفظ فإن بعض ا س
 طصح الفا ين قو ف   اهل ة يف اهللفظ.

أقصح أيها ا  ص  الكرام، العلم اهللفظ، ااا العلم اهللفظ واحمه كين  ج ا :
علٌم ُأ   بوون حفظ لفمثه ال ينفعه، العلم أيها ا  ص  الكرام اها مل حُيفظ 

قرأحما كلياا، و قا كلي  كان يقصح:  -تعا،- ي  خر، والشيخ ابن علي ني
طالب العلم يقصح: أحما ا ن  ف ة من اليا  فيها عشر مساحلين أجلي من 

فيها أكرر ا آاع ني و ة عشر مساحلين و اتان الساع ان بإمكان أن أقرأ فيها 
ماحل ني مسألة،   ق الك اب وأقرأه، أفضين ل أن أآ فيو ماحل ني مسألة أم 

 عشر مساحلين 
 ن يا شيخ ، ا  خرأن  قه املاحل ني تاريخ  الحي ها ىوو  وآ العشر؛ 

الشاب قو ينخوي بش ابه، يقصح: أحما قرأت كلي واهلل و هلل رب العاملني م قكر  
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ا اها ش د وكم السن، بعض العل ال جتو أحمه كم يف آنه  كين شةل، لكن غوا
ومازاح الطالب يأتصن اليه وي صافوون عليه وين فعصن بعلصمه، ملاها  أحمه م قن، 

صمات أحما أع يح ال وريي ويقصح: ال أآ طي ، املعل وبعضهم كم يف السن وقاح:
الد عنول مل تعو معلصمات مصثصقة، حمسة كلياا، قرأحما علل بعض املشايخ

 بوأ يشر  ف   يف الك اب   اع قر من الورو؛ أحمه  ار ينسل. 
والفرل أن الشخص  قا ل ط وأتقن وكرر، الشةل القل تكرره وت قنه 

؛ أما الشةل القل تقرأه قرال  عابر   قا ال ي قل وكفمثه  ص القل ي قل مع ،
وهلقا لص قيين ل  ا ن: اهكر لنا حروف اار، لص جئد ا، حنصل من ك ار 
الن صية، أآ اه  ك صر عنوه آ ة أ اث ترقية ىك ة يف الن ص، قلد: يا شيخ 
أملل علةَّ حروف اار أريو أن أك  ها أحفمثها، يقصح ل : من ويف وعلل 

م، وي قكر، آصم، وبعو  قيقة، ويقعو ي قكر   أليها علي  وقو وعن، ا 
فصت منها واحو أو اثنني أو ثالثة،  هلل أم ال  ولص كان  ص من الن صيني 

 الك ار، غال اا اال ما حمور.
أما واحو حافظ ألفية ابن مال ، ولو   ي يف حلقات امل صن عنو الشيخ 

 يال، فاهلللقات  قه أعا ت ثقافةاااآم جياه اهلل عن طالب العلم  ي اا
اهللفظ ومسألة اهللفظ ا، طالب العلم بعو أن كا ت تُنسل عنو كلي  منهم، 

 تأش للطالب تقصح له: ما حروف اار 
 يقصح ل : 
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  اك حروف اار، و ة من ا، =ح ،  ال حاشا عوا يف عن علل
 مق منق رب، الال،م = كة واو وتما.

 .ا،   ره، يسر  ا علي 
 تأش لطالب علم  ارو الفقه واحو ما شال اهلل  ك صراه يف الفقه. لص
 و  لد فيها جا الا م صالعاا = و رجد منها جا الا م روراا  

 )ويف رواية جا الا  ك صراا(
جتو أكن أآ اه  ك صر يف الفقه، تقصح: يا شيخ اهلل حيسن الي  اهللنابلة 

 عنو م املال القل  لد به املرأ  ما حك ه 
صح ل :  قا املال القل  لد به املرأ  مر معة يف رآالة املاجيس ي  قا يق

ال يرف  حوث الرجين، تقصح له: مطلقاا أم بشروط  يقصح: له شروط، ما  ة 
الشروط  ان تقكر شرط أو شرطني اهلل و هلل رب العاملني، ان ما تقكر قاح 

 ل : أراجعها يف الك ب، لكن اهللافظ يقصح:
 طهصر يسي  لد به امرأ  بطهار   كاملة  عن حوث.وال يرف  حوث رجين 

ثالث ثصان واحم هد املسألة، فاهللفظ  ا ةا أيها ا  ص  الكرام يف علم  
 الفقه.

بعض العلصم ىوصر ، واحو يقصح: أ صح الفقه، قو جتو بعض اأ صليني 
أآ اه  ك صر يف اأ صح يس طي  أن يس  ضر مساحلين اأ صح علل وجه  ما 

لكن علل وجه  ما، أما الفقه فروعه م ناثر ؛ وهلقا من مل حيفظ م ناا وح   قا 
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فقهياا فال حياوح أن يقن  حمفسه بأحمه أكن أن يض ط الفقه، البو من اهللفظ 
 ليي فيه  يار، تريو أن ت علم احفظ، ال تريو أن ت علم  قا شأحم .

 يقصح:
 ف ا حصم ال ايات يف ألف آنة= شخٌص فخق من كين فن  أحسنه.

 فظ منت  جام   للراجهلل = كله علل مفيو النا هلل. 
   م  الفر ة فا يت عنه = حقق و قق واآ  و منه.

 و لف وبا  الف الفهم.=  لكن  اه با  الف العلم
م ال يطيق  . لاا بعلم وجهه  قيق=  فامل  ول كالفون

 ومن يكن يف فه ه بال   = فليورف الصقد ا، الع ا  .
 صاب = ف يه  سن القوو يف اأآ اب.أو غي ا من كين هل ث

وم   قا حمقصح: العلم ع ا   وجما و  النفي علل ال علم ع ا   ح  ا حمسان 
 يقصح: حفمثة لعيف، جا و حمفس  فإحم  يف ع ا   من أجين الع ا ات.

نا واهلل أن يفقهنا يف الوين وأن يعلَّ نا ما ينفع -آ  احمه وتعا،-حمسأح اهلل
 لل حم ينا ى و  وعلل  له و   ه أمجعني واهلل و هللأعلم و لل اهلل وآلم ع

 رب العاملني
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 الدرس السادس والخمس ن
 .السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

لل حم ينا لَّم عبسممممممممممم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، و مممممممممملل اهلل وآمممممممممم

 ى و ، وعلل  له و   ه أمجعني، أما بعو:

يف الفقه علل مق ب  ]زا  املسمممم قن  يف ا  وممممار املقن [ف ا زلنا يف شممممر  ك اب 

 تعا،.  $ ا مام امل هَّين أمحو بن حن ين

ُن بعض الناس يتصَََََََ ر ؛ $  قا ك اب يف الفقه علل مق ب ا مام أمحو

 ال. ، $ س  الح اوي أنى هذا الكتا  في فْه الشيي م

ولم  ليبيِّن فيه فْه اُماف أحمد،تعا،،  مممنفه؛  $ الشممميخ مصآمممل اهللهاول

 $ ، الشممممممممميخ مصآمممممممممل بن أمحو اهللهاوليصَََََََنفه ليبيِّن فيه آرائه واختياراته

 تعا،. 
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  "با  الطالق في الماضي والمستْبَ".ا،:  "َتا  الطالق"وقو و لنا يف 

هلل  ة لل  قني، وال عووان اال علل المثاملني، و لل ااهلل و هلل رب العاملني، والعاق

 وآلَّم وبارك علل حم ينا ى و ، وعلل  له وأ  ابه أمجعني. 

 اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، ولل سل ني، يا رب العاملني.

 تعا،: $ قاح املونف

"" َِ  باُ  الطالِق في الماضي والمستَْب

ََ أن أَ " َه َأْمِس أو قب م ْنِكَحِ  ولم يََْنِ  ُوق َعه في الحاِل لإذا قَاَل: أنت طال

َُ، ف ْن ماَت أو ُجنى أو  ََ منه أو من زَيٍد وَأْمَكَن قب َب َْْا، وإن أراَد بَطالٍق سََ يََ

، وإن قال َْ ََ بياِن ُمراِده لم َتْطَُّ ََ ُقدوِف زيٍد بشَََََََهٍر  :َخِرَس قب َه  ال ًا قب طال

هْ  ، وبعَد شَََ َْ يِّه لم َتْطَُّ ََ ُمضََِ َُ فيه يََ فَِْدَف قب َُْا، ف ن خاَلَعها بعَد ٍر وجزٍ  َتْطَُّ

ََ الطالُق، وعكُسها بع َد اليميِن بي ٍف وَقِدَف بعَد شهٍر وي ميِن َصحى اْلُخَُّْا وَبَط
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َْْت في الحاِل، وعكُسه مَعه أو  ََ َمْ ِتي. طََُّ َه قب شهٍر وساعٍ ، وإن قاَل: طال

 بعَده.

" َِ ا   قا ال اب تضممم ن مسمممأل ني ما   :"باُ  الطالِق في الماضَََي والمسَََتَْب

 والطالل يف املس ق ين.  ،الطالل يف املالة

ف ا حكم الطالل يف املالممة  الطالل يف املالممة ال يق ، ال يوممهلل لإلحمسممان أن 

ملاح: رجين غضممممممممممممب من زوج ه، وأرا  أن يطلقها، لكن اها يطلق يف املالممممممممممممة. 

احمد ثالثة أشممممممهر واها كطلقها ا ن طلقة  ممممممارت رجعية، وباقة عليها يف العو  

حامالا يكن باقة هلا تسمممممممممعة أشمممممممممهر أو أقين أو أكلر، فأرا  أن يقط  العالقة مر ا 

ومي من آمنة ف  ق ين آمنة( طالقٌ  أن يقين هلا: )أحمده بواحو ا، فأشمار عليه  ماح ه 

 هين يق  الطالل يف املالة  ، فو كقا ا، ا ن احم هد العو 

َه ": $ قاح املومممممممممممنف ََ أن أَْنِكَحِ ": إذا قاَل: أنت طال أحمد َأْمِس أو قب

املومممممنف  نا يقكر أمللةا  -أيها ا  ص  الكرام-أمي أو ق ين شمممممهر، احممثروا  طالقٌ 

 انَّ  صح:  يف كلي من املصال  بالقاعو ، أل أحمه ال يقال يورُ  ص  هبا قصاعو، لي نُي 
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  قه طمالق بماأمي"، :الطالل يف املمالممممممممممممممة حك مه كمقا، وااما يقصح: "اها قماح

  ح.اوبامللاح ي ضهلل املقأعطاك ملاح عليها، سألة  ة الطالل يف املالة، امل

أمي، أو ق ين أن أحمك  ، ف ا اهللكم  اها طلقها يف املالممممممممممممة، قاح: أحمد طالقٌ 

 يف هل   

 هلا أربعة اح  االت: 

: أن ينصل بقل  اللفظ ايقاي الطالل يف اهللاح، ال يقوممممممممممممممو به اُول االحتمال

مبالغً  في  ؛امل ال ة، قاح هلا: أحمد طالق ق ين آمم ني آممنةا   املالممة، لكن من باب

ه لها مثاًل، ولكنه قوممممممممممممممو هبقا اللفظ ايقاي الطالل يف اهللاح. ف ا  بيَان بَُْغضََََََََََِ

 .حك ه  يق  الطالل حاالا 

" يريو طالق أمي : أن يقوممممممو به ايقاي الطالل يف املالممممممة، "أحمده الحال  الثاني 

و ة مطلقة، وال يقوممممممممممممممو الطالل يف  من أمي -بمأثر رجعة-طمالق أمي  أحممده 

 فهقه ما حك ها  ال يق  الطالل. . اهللاح، وااا يقوو الطالل يف املالة
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ن ، وااا يقومممممممممممو ا   ار ع: أن ال ينصل هبا ايقاي الطالل أ مممممممممممالا الحال  الثالث 

 ف ا اهللكم  نا  .مالة طالل  

 - م-ص قا يع م ل   كن ا   ار عنه هبقا، فإنَّ أُ  ماض   و طاللٌ جه حمقصح: اها وُ 

ال يق  به الطالل، ك ا لص أحمه طلقها يصم السمممممممممممم د،   جال ا يصم اأحو،  و قا

يق    به عن طالقها باأمي.  ينمه خُين  أمي. طمالقٌ  فقمالمد: طلقا. فقماح: أحممده 

   ر. يق  به طاللٌ  ، البه طالل   ر  ال

  ة   الرابعة ما -أيها ا  ص  الكرام -: ما  ة الحال  الرابع 

حمصم ايقاعه يف اهللاح، ان حمصم ايقاعه يف املالممممممممممة، ا   ار، فالرابعة ما  انقلنا: 

  ة 

 ، كيف  قا -ما حمورل-اه م ما حمص ل، عن مل يمُ ان 
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اها ف  ،-جالته آممممممك ة قل ية من اهللسممممممر  ومات-ومات  ،أمي طالقٌ  قاح: أحمده 

 كنا الاهلل أعلم. ف اها حمفعين اها  حمورل،  يقومممممممممو  يقومممممممممو اهللاح أم املالمممممممممة  ال

 حمس و ب اأ ين و ص بقال اليوجية.  حمورل 

  قه أربعة حاالت: 

َل . : اها حمصم وقصعه يف اهللاح، يق  حاالا اُول    .وهذه لم يصرح بها الم

ه في : "الثَانيََ  ِ  ولم يََْنِ  ُوق عَََ ََ أن أَْنِكحَََ َه َأْمِس أو قبََ إذا قََاَل: أنََت طََال

َْْا":    قه حال ني.   اهاا  ق .إن حمصم وقصعه يف اهللاح و فالحاِل لم يََ

بَ قاح املومممنف: ، أن ينصل به ا   ار الحال  الثالث : ََ منه "وإن أراَد بَطالٍق سََََ

 :"َُ  ، قوممممممموتاها قاح: ما قومممممموت ايقاي الطالل أ مممممممالا أو من زَيٍد وَأْمَكَن قب

 ا عن طالل  مالة. حمسأله:  ين أ ال وق  هبا الطالل يف املالة ا  ارا 



2800 
 

ا   ار  ين منمه  عصم أحممه أرا  بمقل  م، قن يمُ  قا طلق هما. ف ينئمق  قماح: حمعم يف اليصم كم

َل  "اُمكان"، ؛عن مما مضممممممممممممممل، وال يق  الطالل قاح:  ولهذا اشََََََََََترط الم

 وأمكن هل .

 غي ممكن. أما لص مل أكن تفسيه بقل ، فال أكن أن حمفسره بأمر   

   قا  ُلقد،وآصاٌل أ م عن طالل  آابق  منه أو من غيه، أل أن  قه املرأ  طُ  

 ين آنة، ق ق ين آنة، قوو طالقٌ  طالقٌ  الرجين تيوجها، فل ا تيوجها قاح هلا: أحمده 

 ين هل  وال يق  الطالل.  ، قن  ين أم ال  يمُ قن أل من زوجها اأوح. يمُ 

َس ف ْن ماَت أو ُجنى أو َخرِ قاح املوممممممممممممممنف: "،  مه: أن ال حمعلم حميَّ الحَالَ  الرابعَ 

ََ بيَاِن ُمراِده لم َتْطَُّ  ": قبَ مرا ه، قاح  مات ق ين أن ي نُي  قاح: كيف مما حمعلم َْ

 :وره ، أو  ، -من ح ه هلا أ ممممممممممممابه اانصن- نَّ أمي ومات، أو جُ  طالقٌ  هلا: أحمده 

اأ مممممين بقال ف ، مرا هق ين أن ي نُي ، ذهب صََََ ته لم يعد يسََََتطيا تفسََََر ذل 

َْ وهلقا قاح: " ؛اليوجية، فال يق  الطالل ََ بياِن ُمراِده لم َتْطَُّ   . "قب

  :المسعل  الثاني  في الطالق في الماضي
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واملوممممممنف ما -تيول امرأ ا  -$ حسممممممب رواية املوممممممنف- زيد قا رجين ا ه 

ا ها آممل ل، وآممل ل  قه هلا أخ،  قا اأخ  لكن  حمع م أنَّ  -هكر اآمم اليوجة

فهالت  -ال حي ان بعضممممممممه ا-  حمياعات -رحي ة يعا-آممممممممل ل  بينه وبني زول

ان شمممممممممال اهلل  أ ة آمممممممممصف يأش من السمممممممممفر لد ليوجها: انَّ اليوجة آمممممممممل ل وقا

 ق ين قووم زيو بشممممممهر، ق ين أن يأش طالقٌ  ينازع . فقاح هلا: أحمده آممممممو  وآممممممييورحما

 ق له بشهر.   زيو أحمد طالقٌ 

َال:  املس ق ين  يف  قا الطالل يف املالة أم س

 حي  ين املالة، وحي  ين املس ق ين. كيف حي  ين املالة   ج ا :

 

ابي  ق ين يوي عنوحما ثالثة أآ شهر حماقص أآ صي، و آيأش بعو أآ صي،أ ص ا زي

 ، والطالل يف املالة ال يق .ا يف املالةقه، وهبقا  ار الطالل واقعا طن حمُ 

ة ما أكن أن يأش بعو آن-زيو،  مر الشهر ومل يأته  مار ويو جال بعو شهرين، 

 ف   جال زيو  جال بعو شهرين. ف ا اهللكم  -حمعلم
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 ل زيو بشهر، بالنس ة ليصم ال لفظ بالطالل مالة أم مس ق ين  مس ق ين.ق ين جمة

 يق  أم ال  يق .

 ليي من الضرورل حفظ اأ ال، وااا املقوص  فهم املسألة.

ََ ُقدوِف زيٍد  :"وإن قال: -رأو املسممألة-قاح املوممنف  نبدأ أواًل: َه  ال ًا قب طال

 يف اأكم ح، لكن ا شكا واحو قٌ طال قاح: ا، أوثالثا  طالقٌ  :آصال قاح ":بشهرٍ 

 . وال تحَ له ،ُنها تبين منه ؛اللالث

 بشهر. ما حكم الطالل  ا ق ين قووم زيو  طالق ثالثا  فقاح: أحمده 

 هلا حال ني:

": ":الحال  اُول  َْ ََ ُمِضيِّه لم َتْطَُّ  هر، مل تطلق.م ق ين مضة الشوه ق، فَِْدَف قب

هر، جال زيو بشمم ق ين قووم زيو   طالقٌ  حمده يعا زيو جال بعو تلفظ اليول، قاح: أ 

ة وعشمرين يصم. ق  واحميبعو أآم صي. تطلق  أآم صعني. تطلق  ثالث أآمابي . تطلُ 

 ال تطلق. تطلق  
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َُْا":الحال  الثاني  َُ فيه يََ ْهٍر وجزٍ  َتْطَُّ اايل ، ثصان مخيبعو شممهر و  :"وبعَد شََ

" اهن ثاحمية، "طالق كين حرف ىسممممممممممممصب له  "،"طالق :القل تطلق فيه بقور قصله

 أرب  ثصان مبقوار أرب  حركات. 

طلق امرأته يصم واحو من شممممممممهر رجب، السمممممممماعة السمممممممما آممممممممة  رجينٌ  مثال ذل :

طالق ق ين قووم زيو بشمممهر. م  و مممين  قاح: أحمده   (13:22)ا ما طلقها  ممم احا 

الطاحلر  ،  قاحلق مخي اها و ممممممين زيو واحو شممممممع ان السمممممماعة السمممممما آممممممة اال زيو 

 وق  الطالل أم ال  ال يق  الطالل.  ، يف املصعو اثو او لد م كرا 

 اها و لد الطاحلر  الساعة السا آة ومخي  قاحلق  يق  الطالل. 

َْاُ "قاح:  َُ فيه يََ ْهٍر وجزٍ  َتْطَُّ  -ك ا قلد لكم-ا  قه املسمماحلين ": ط عا وبعَد شَََ

ُن  ل    ااهكلي . مل  عصن فيها، ويقكرون فيها أمللةا مسممممماحلين الطالل الفقهال يفرُ 

َ و  ابً ا عُ جَّسَََََََت لفت   الناس في الطالق، تسَََََََما ع بً  احد ا، والناسَ 

طالق  ده اها قاح: أحم أحمه لةا أن حنفظاوليي املقوممص  عنوحما أ مم ،يخترع له صََيغ 

 ق ين قووم زيو بشهر! 
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 ،  ح  ت مورب بمه علل القماعووااما  مقا ملماٌح يريمو املوممممممممممممممنف أن يعطيم  ملماالا 

 مللاح اآ فوت فاحلوتني:فأحمد ا ن اها عرفد ا

 . معرفة القاعو 

    ة امللكة.ن ه ن  وتن ُ علل القاعو   ييت مترُ  ومعرفة ملاح 

  قه مسألة. 

ا: ا قاح هلزول آممممل ل يف يصم واحو رجب السمممماعة السمممما آممممة  مممم احا  حمف ض أنَّ 

و بعو يصم أو اثنني جالت زوج ه وقالد: أحما أري بشهر. ق ين قووم زيو   طالقٌ  أحمده 

ا و مالعا، قماح:  مالع م ، وأ مق اللالثني ألفا أن أ   ، ال ،  مق  مقه اللالثني ألفما

   ين  قا اخلل    يهلل أم غي   يهلل 

م  حوممين اخلل  بينهم  يصم اثنني من شممهر رجب السمماعة  :ح  حمضمم ط املسممألة

    يهلل أم لظ اليول بلفظ املخالعة.  قا اخلُ ا متد املخالعة، وتلفَّ العاشر    احا 

 غي   يهلل 
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ح  مصعو و ممممممممممصح الرحلة، م  و ممممممممممين زيو  ان  ، حمقصح: احم مثرحمن مثر ل  ا :ا

يهلل أم ل   ممم يف شمممهر رجب يصم اللامن والعشمممرين من رجب.  ين اخلُ  و مممين زيوٌ 

 ملاها  أ ا مل تطلق.  ،غي   يهلل    يهلل

حين ا  الثاا،لكن طالٌق ث ا، الرجعية ما فيها مشممكلة،ثالثا  طالقٌ  ط عاا سممألةاملو نا 

اخلل  ، فُنه ما وقا الطالق ؛   ال  زوجةأم  ال  أجن يةا   ال  زوجةا  مالعهما 

   يهلل.

ا ا. ف ا قوم يصم واحو من شممممع ان السمممماعة السمممما آممممة ومخسممممة  مممم احا زيوا  لص أنَّ  

اهللكم   قه املرأ  م  وق  طالقها  يصم واحو رجب السممماعة السممما آمممة ومخسمممة، 

 ظ هبقا اللفظ. يعا بعو مخي  قاحلق مما تلفَّ 

   يهلل.  اخلل  غي ا أم أجن ية  أجن ية. اها  العها.  ا ف ىالا  يصم اللان  صال

 هلا حال ني: ،املونف ه الد هكر ا قو 
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حى اْلُخَُّْا قاح: "  ف ن خاَلَعها بعَد اليميِن بي ٍف وَقِدَف بعَد شََََََََََهٍر وي ميِن صَََََََََََ

ََ الطالُق":   ِن بي ٍف وَقِدفَ يف ن خاَلَعها بعَد اليميقصح: "  هلل اخلل ، ملاها  وَبَط

 ":بعَد شهٍر وي مينِ  -زيو-

 ،اقوم يصم اللان من شمممع ان بعو السممماعة العاشمممر   ممم احا  حمقصح: زيو ملاح عليها:

: واحو رجب قلناقوهم بعو شهر  ويصمني ان  العها بعو الي ني بيصم، و ص ملالنا: 

م  يق   ،-ثةاليصم ث-ويصمني  بعو شممهر   م زيوٌ وه ظ، اثنني رجب  العها،   ق، تلفَّ 

يق  هبمما الطالل يف اليصم اللممالمميت، و ص  ممالعهمما يف اليصم  هبمما الطالل  ممقه املرأ   

ملمما قمموم يصم ثالثممة من رجممب، ، اثنني رجممب، و ممقه طالقهمما أحمممه اللممان من رجممب

 طالقها يق  هبا يصم ثالثة رجب، طالقها آممممممممممممميكصن واق  يصم ثالثة من شمممممممممممممع ان

  خَّا.فيصح ال ؛أو ال   ا ف زوجةا  وجةا  ا ف ز ب، واخلل  وق  يصم اثنني رج

 بعو شهر وحموف  هلل اخلل ، وبطين الطالل.
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الطالل  قا آممميأش يصم ثالثة، ويصم ثالثة  العها، و مممارت أجن ية. يق  الطالل 

 واهلل مو هلل رب- حكم الزوجيَ فَعزال  الخَّا قَد سََََََََََبَْه ُنى أم ال  ال يق ؛ 

 .-العاملني

يصم  -لسابقا ناملين ملال-جال زيوٍر وساعٍ ": وعكُسها بعَد شه: "الحال  الثاني 

ا، واخلل  حوممممين يف يصم اللان من رجب، واحو شممممع ان السمممماعة السممممابعة  مممم احا 

اليصم اللممان من رجممب  ة زوجممة أم طلقممد من يصم واحممو من رجممب السممممممممممممممماعممة 

 العها. خيُ أن  ا  طلقد. فال أكن حينئق  السابعة   احا 

 ة مسألة الطالل يف املس ق ين. : و المسعل  الثاني  في هذا البا 

 اخلل  ال يق  اال م  زوجة، ال يولهلل م  أجن ية.  أنَّ  :املهم  نا

 عنوحما ثالث اح  االت:  ا،فإها كان تاريخ و صله أعين الطالل آابقا 

ما يف - ، فالطالل الغ  ق ين مضممة الشممهر أ ممالا  : أن يوممين زيوٌ االحتمال اُول

أو صم، ثان ي ، لص حومممممين اخلل قو وق  كان  ، ويومممممهلل اخلل  يف أل وقد  -طالل

 .ُنه ليس هناك طالق ؛يف حمفي اليصم، بعو ثالث أيام، بعو شهر
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 ا. : أن يكصن الطالل واقعا الحال  الثاني 

حسمم نا تاريخ وقصي الطالل، و ومم ناه ق ين مصعو اتيان زيو بشممهر، فإها بال اريخ 

 بعو يصم اخلل .  القل يمثهر لنا يف الناتىل  ص يصمٌ 

اخلل  يصم اللان من رجب، وملا و ين زيو اخلامي من شع ان،  ار طالقها  ار 

يهلل أم  نا اخلل   ممم    ُنه طَّىَ قبَ قدومه بشََهر،يق  يصم اخلامي من رجب

  ف عن الطالق.، فه  متْدِّ ُنه وقا عَّ  زوج ٍ  ؛ال    يهلل

 اخلل  يصم اخلامي من رجب، وو مممصح زيو يف يصم اللاليت من شمممع ان، حمفرض أنَّ 

  ا، مو ا طالق يصم اللاليت من رجب، واخللخنوم ثالثة شع ان حمنقص منها شهرا 

 يف يصم اخلامي من رجب، يوهلل اخلل    

والعكي يف املسمممممممألة اأول، يوممممممممهلل اخلل  وي طين  ،ال يومممممممهلل اخلل  ويق  الطالل

 . الطالق يعتي عَّ  غير زوج ٍ  نى ُالطالل؛ 

 عليقه ملومممممممنف له  مممممممصرتني بالنسممممممم ة لهكر ا ،حمأش ا ن ا، الطالل يف املسممممممم ق ين

 باملصت: 
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 " :َمْ ِتيقمماح املؤلف ََ َه قبََ ْت في الحََاِل" وإن قََاَل: طََال َََ ها قمماح: ا: طَُّْ

ْت في الحََاِل" م  تطلق  قمماح: طممالٌق ق ممين مصش، َََ ن قبَََ ُنََه اآل  "طَُّْ

   م ته.

 :"ثالثة ألفاه: المسعل  الثاني : "وعكُسه مَعه أو بعَده 

1. .  ق ين، م،صنشه

 ش.صن م،   ، م،   .2

 وبعو مصش.  .3

 : تطلق يف اهللاح. (ق ين مصش)

ه":: "تعا، $ تطلق أم ال  قاح املوممممممممممنف (:م  مصش) ق  يعا ال ي عكسََََََََُ

َََد أن َ الالمطَِّّ  ُنى   ال يق  الطالل ملمممماها (،م  مصش)اها قمممماح:  ،الطالل  ب

ا، ف ذا جا ت سََََكرة الم ت بالحَ، ومات هذا الشََََخ ، وأوقا يك ن حيً 
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من با  أول  ل  أوقعه بعد م ته فال يصََََََح ، ق لحظ  م ته، ال يصََََََحالطال

 . الطالق، وال يْا أصاًل 

 . (له الطاللييي حمكا ٌ  ي ق،  مال ينصحمة حولد باملصت، فل أنَّ )قاح ال هصش: 

 $ف املوممممممن تعا، ا، فوممممممين، و قا الفوممممممين ي كلم $ نف  احم قين املوممممم

 عن مساحلين منها: فيه تعا،

 بوأ لاح هل : ، مل فعين املسم  يين، أو علل حمفة املس  يينتعليق الطالل عل

 : تعليق الطاللأواًل 

 قاح:، ةحم وأ بأملل ه، هكر ثالثة أملل  ه،علل فعين املس  يين، هكر أملل ه وحك
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َه(  )فص

ََّْبِت اْلَحَ َر َذَهًبا. ونحَ ه "و  ِعْدِت السََََََماَ  أو قََ َه إن ِطْرِت أو صَََََََ أنِت طال

 َْ َِ لم َتْطَُّ ه ف رًا وه  النَىْفُي في المسََمن المسََتحي َُ في عكسََِ َِ ، وَتْطَُّ تحي

َه الي َف إذا  َعَدنى السََََََََماَ  ونحَ هما، وأنِت طال َُصََََََََْ تَََُّنى اْلَميَِّت أو  ََ ُقَْ مث

َْْت في  َه في هذا الشََََََََََهِر أو الي َف. طََُّ ، وإذا قالَ: أنِت طال جَاَ  غَد.ه َلْغ ه

َْْت في َأوىِله، وإن قالَ الحاِل، وإن قالَ: في غٍد أو السبِت أو ر  : مضاَن. طََُّ

َْْت عنَد انْضَََََائِه  َه إل  شَََََهٍر. طََُّ ََ، وأنِت طال َِّ. ُديِّن وقُِب َأَرْدُت آِخَر الك

َنْي عشَر َشْهًرا، ف َُ با َْ َه إل  سنٍ . َتْطَُّ ََْا، وطال  ن إال أن يََْنِ َي في الحاِل فيََ

َْْت بانسالِ  ذي اْلحِ   ." ى ِ َعرىَفها بالالفِ. طََُّ

َه إن ِطْرتِ و  ")فصَ(:  قصح:ي وا ن  ":  قا كان مسم  يين يف زما م،أنِت طال

طي ليي ممكناا أن ت   $عنو املونف   ين ممكن تطي ،فأحمد طالق ته ان طر 

لطالل ق يصجو حك ه ويق  اوالطالل املعلَّ ، قه علل شةل ال أكن أن يق علَّ اهاا 
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ال  الطالق اإذً  ؛الفعمممين ال أكن أن يصجممموق عليمممه، و مممقا و الفعمممين املعلَّ جمممه اها وُ 

  يمكن أن يْا، فنعتبر هذا لغ  ال تطََّ به.

ِعْدِت السماَ ": يْ ل:: الثاني أحمد طالق اها  معوت يف الس ال، و قا  "أو صََ

ن طرت، ا طالقٌ  فإها قاح: أحمده  -أن تطي بالطاحلر -الفعين  ممممار ممكن يف زماحمنا 

 فطارت بالطاحلر ، فيق  الطالل. 

 قا يقصح:وهل

فاحممممممممممممقر مجممممممممممممص ك علممممممممممممل ممممممممممممما 
 يف الك مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممب

  

في ممممممما جمممممممرل عممممممممرٌف بمممممممه بممممممممين 
 منمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه تُمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممب

   
طممممالق ان طرت ح  لص رك ممممد  أحمممممده  :اها قمممماحال جت ممممو علل الك ممممب يقصح: 

ان  القٌ ط ن قاح: أحمده إ، فُنه صََار من الممكن أن تطير بالطائرةال؛  .الطاحلر 

 ، ال. ملالا  طرت بأجن ة  

لمم  ان رك ممد الطيممار ، فممإ مما تطلق اها رك ممد رت، وقومممممممممممممممو بممقطه  لكن اها قمماح:

 الطاحلر  أم ال  تطلق.

َال:  و يُ ق،  ين النية تمُ  س
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 يأش ان شال اهلل.  ج ا :

": : "الثال  َْ َِ لم َتْطَُّ ََّْبِت اْلَحَ َر َذَهًبا. ونحَ ه من المستحي  - تطلقملأو قََ

 . -اهلل و هلل رب العاملني

  ما . الل علل عوم فعين املس  يين: عكسمها: و ة تعليق الطالمسَعل  الثاني

  ص العكي و حك ه 

":قاح: " َِ ه ف رًا وه  النَىْفُي في المسَََتحي َُ في عكسَََِ كسمممه  ص: حمفة ع وَتْطَُّ

 املس  يين. 

ق، ان مل ا فممأحمممد طممالطممالق، ان مل تقل  اهللهر ه  مما  يقصح: ان مل تطيل فممأحمممده 

 توعول ا، الس ال فأحمد طالق. ما حك ه 

 يمكن بكره وال نْعََََد ننتظر نْ ل:من الم زوف، ال  ُنقمممماح: تطلق فصرا؛ 

 .اولهذا تطََّ ف رً  ؛جميوم بعوم حوصلهبعده تَّْب الح ر! ال 

 ملين له املؤلف ملالني:
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َعَدنى السََماَ  ونحَ هما": وه   فقاح: "  َُصََْ تَََُّنى اْلَميَِّت أو  ََ ُقَْ ين يقور  مث

ال: ولهذا نْ ل: إذا ق  ا هأحو أن يق ين امليد  ال أكن. فاملصجص  ال أكن اأ

السما ،  أو قال: ُصعدنا. ف نها تطََّ ف رً   طالَ الميت وإال فعنتِ  نى ُقتَّ

َُ في عكِسه ف رًا" ولهذا قال:  اوإال فعنت طالَ. تطََّ ف رً   ."وَتْطَُّ

  تعليق الطالل علل حوممممممممممممممصح شممممممممممممممةل  المسََََََََََعلَ  الثَالثَ  في هذا البا : 

 ن أنال أك شةل مس  يين،

 حيوين.

َه الي َف إذا جاَ  غده " :املونف قاح " وأنِت طال يريو  ني،يعا مج  النقيض،  :َلْغ ه

اها اج    النقيضان فأحمد طالق،  ين أكن أن  :يقصح أن أ   النقيضني،

 أ  عا  غي ممكن.

 ُن الي ف ال يََعتيا، فهممقا ال أكن؛ أحمممد طممالق اليصم اها جممال غمموا  :فهص يقصح 

 . اغدً 
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 كويو وقد وقصي الطالل املعلق علل زمن ذا البا :مسَََََعل  الرابع  في ه. 

  عنوحما  صر  للطالل املعلق علل زمن:

o  .يف بعض الوصر يق  يف اهللاح 

o .وبعض الوصر يق  يف املس ق ين 

 قكر املونف ملالني:فأما الوصر  الد يق  فيها يف اهللاح،  

َْتْ  :وإذا قالقاح: "  َه في هذا الشَََََََََهِر أو الي َف. طََُّ ": في الحالِ  أنِت طال

ي اآلن هذه الَّحظ  ف ُنى يف  مقا الشممممممممممممممهر، تطلق يف اهللاح؛  طمالقٌ  قماح: أحممده 

  هذا الشهر.

 يف  قا اليصم تطلق أم ال  يف اهللاح.  أحمد طالقٌ 

 يف  قه الساعة تطلق يف اهللاح.  أحمد طالقٌ 

 ة: ثالث ةا لق عليه، هكر أملأ رل و ة الد يق  يف أوح اليمان املعلَّ  ا  هكر  صرا 

َْْت في َأوىِله":  :قال: "وإن قال  للة ثالثة:أمفي غٍد أو السبِت أو رمضاَن. طََُّ
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لعور  ا امل رب أم . جال ال و، تطلق الفهر أم المثهر أميف غو   طالقٌ  قاح: أحمده  

 ه أل من طلصي الفهر.له وَّ قاح: تطلق يف أ، 

ه غروب لله، وأوَّ له، ويف رمضممممممان من أوَّ ا كقل  من أوَّ أيضمممممما  ،يصم السمممممم د :اللان

 الش ي.

َْْت في َأوىِله"ما حك ه  قاح: "  له. أ ا تطلق يف أوَّ ، اأ ين:  قا اأ ين ،طََُّ

وأقومممممممممممو   ر ال، أحما قوممممممممممموت أحمده طالٌق يف رمضمممممممممممان  الرجين قاح: حمف ض أنَّ 

 رمضان. ف ا اهللكم 

ََ":قمماح: "  ََِ َِّ. ُديِّن وقُب يَّن  وإن قََاَل: َأَرْدُت آِخَر الكََ ي مما بينممه وبني فيعا يمُمو،

ال و  ا، فهنما الطالل ال يق  يف أوح الشممممممممممممممهر، ال  ياحمةا ين منمه هلم  حك ما اهلل، وقُ مه 

 . قضالا 

 ق عليه. : ما يق  يف   ر اليمان املعلَّ المسعل  الثالث 

طالق يف رمضمممان، قلنا: يف أوح رمضمممان، لكن  ناك  مممصر يق  يف  اها قاح: أحمده 

   ر ما هكر و ة:



2817 
 

َه إل  شََََََه" َْْت عنَد انْضََََََائِه":وأنِت طال لشممممممممهر. ا ا، اها قاح: طالقٌ  ٍر. طََُّ

لشممممممممممهر ا ر هل ا، ويف   ل هلا مو  شممممممممممهر  يعطل هلا شممممممممممهرا ط، عن أم يمُ  ا،تطلق فصرا 

 تطلق.

 : اها حمصم ال أ ي،  نا اها حمصم ال عهيين. اقلن اأو، عكي اأو،، "إال" 

ََْا": قاح: " ا: ماها لق ا، الشممممممهر، قالص طا قاح: أحمده إال أن يََْنِ َي في الحاِل فيََ

  .فيْا حااًل  ؛قاح: أقوو أن أطلقها ا ن  تقوو

ْهًرا":أ رم فقاح:    هكر أمللةا  َنْي عشََََر شََََ َُ با َْ َه إل  سَََنٍ . َتْطَُّ اح: ق "وطال

(  ا، شمهر )ثالثني، وال تسم  وعشرين :قلنا -حمفي الكالم-ا، آمنة طالقٌ  أحمده 

  هلل أم ال 

 لق مبضة اثا عشر شهر.، تط(طالق ا، آنة أحمده )

 زيا   حرفني تفيوه أم تضره (، فقط ا، السنة طالقٌ  أحمده )

َْْت بانسَََََََََالِ  ذي اْلِح ى ِ  .ف ن َعرىَفها بالالف"  ، ا طالقٌ  ": ان قاح: أحمده طََُّ

 كاحمصا يف شهر هل اهللهة أكن ي قل هلا ثالثة عشر يصم أو حنص من هل ،  السنة،
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َْْت " ولذل   المصََن  يْ ل:؛  اية  قه السممنة اها كاحمصا يف أوح السممنة ا، طََُّ

َرِّ ": بانسالِ  ذي اْلِح ى ِ   .-الْمري –خ ن بالسن  اله ري  ُنهم ي

لص كان شخص ال يعرف اال السنة امليال ية، كين تعامله بال اريخ امليال ل، وقاح: 

 أم خأحمده طالق ا، السمممممممممممنة، وال ي  ا ر ا، ه نه اال السمممممممممممنة امليال ية، باحمسمممممممممممال

الناس  ألفاظ ُنى باحمسمممممممالخ  يسممممممم م؛  -علمأواهلل -باحمسمممممممالخ  يسممممممم م  لعله 

 . ر بععرافهمتفسى 

 لكن املونف مشل علل ما كان ي عارفه املسل صن، يف غالب اأزمان واأماكن. 

   ر فقاح:    احم قين ا، باب  
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َِ الطالِق بالشروِط""  باُ  تعَّي

ح  إال من زوٍ ، ف ذا عَ " ََّه، ول  قاَل: عَ ال َيصَََََِ بَْ َْ قََ َُّْته َّىَْه بشَََََْرٍط. لم َتْطَُّ  ى

ََ لسََََاِني بالشََََْرِط ولم ُأِرْدُه. َوَقَا في الحاِل، وإن قاَل: أنِت  :وإن قال َب سَََََ

َْ ُحْكًما. َب ْْ َه، وقاَل: َأَرْدُت إن ُقْمِت. لم يَُ  طال

َّىَما َ وهي َوْحَدها  َّ ها  لَّتىكرارِ وأدواُت الشْرِط إن وإذا ومت  وأيم وَمن وَُ َ َو

ََى ِ  ا بال )لم( أو نِي َدِف ، ومَا )لم( لََّفْ ِر، إال )إن( ما عَََ تََهأو قرين الف ر وَمْهمَََ

ِت أو إذا أو مت  أو أيى َوقٍََت أو َمن  ََاَل: إن ُقمََْ ََ ذا ق ٍََ ، ف ِ  فََْ ٍر أو َقرين ََى نِي

َْْت، وإن  َه. فمت  ُوِجَد طََُّ َّىَما ُقْمِت فعنِت طاِل كرىَر الشَََََْرُط لم تَ قَاَمْت أو َُ

ًتا ول َه ولم يََْنِ  َوقَْ ِ  فعنِت طال ََُّىَما(، وإن لم ُأطَِّّْْ م يَََتَكرىر اْلِحْنُ  إال في )

َْْت في آِخِر حياِة َأوىِلهما َمْ تًا، ومت  لم ها طََُّ ُْْم قرين ه بَفْ ٍر ولم ُيطَِّّْْ ، وإذا تََ

َه، و  ِ  فعنِت طال يه ولم َمضَََََََ  زمنه يُْمِكُن إيْاُعه فلم، أو أيى وقٍت لم ُأطَِّّْْ

َه، وَمضَََََََََََ  ما يُْمِكُن إيْاُع  الٍث  ِ  فعنِت طال َّىَما لم ُأطَِّّْْ َْْت، وَُ َْ طََُّ يَفع

ُُول ، وإن ُقْمِت ف ََْعْدِت ُمَرتَىَبٍ  فيه طََِّّْت اْلَمدخ ُل بها َ ال ًا وتَِبيُن غيُرها با
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َه لم قَََعْدِت إذا ُقمْ  إن أو  م قَََعْدِت أو ِت أو إن قَََعْدِت إن ُقْمِت فعنِت طال

َُ بُ ج ِدهََا ول  غيَر ُمَرتَىبََْيِن، َد، وبََال اِو َتْطَُّ عََُ ْْ ُْ َف  م تََ َْ حت  تََ وبََعو   َتْطَُّ

 ."ب ج ِد أحِدهما

َِ الطالِق بالشَََََروِط":   $نف ومممممممطصيين، هكر امل  قا ال اب بابٌ "باُ  تعَّي

  عويو ، كلها أمللة. تعا، فيه فوصالا 

أحما قرأ ا يف الط عة - ]يف الشممممممممممر  امل   [تعا،  $ اح الشمممممممممميخ ابن علي نيق

وال أ رل  ين اللفظ حمفسممممممممه مصجص  يف ط عة  ،ااصزل ابن ما  ة ط عة ،املوممممممممرية

ان شيخنا ابن ِسعديقاح:  -ابن ااصزل أو غيه ذه تعال  إذا جا  ه $ )َو

ان الشَََيي يَ  كقا يف   ها(رْ مُ طْ اُب ا  والفصَََ ل في تعَّيَ الطالق بالشَََروطَ 

، لكننا حمشممرحها، وحمقوممو من شممرحها ال وريب، أي يتعداها (هارْ مُ طْ يَ )النسممخة، 

  .نسعلكم أنتم وتعط نا الحكم -إن شا  اهلل-أَثرها  ولهذا ن تحري  الذه

َِ الطالِق بالشروِط":  أول مسعل  في  "باُ  تعَّي

 ق من القل يوهلل منه ال علي 
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  .وقد وقصي الطالل املعلق   

  آ ق لسان: واهلل الشرط  قا يقصح - حكم  عصم آ ق اللسان- . 

  .ين يوهلل ال نهيي بنية ال عليق    

  ا، والكالم علل  الل ها، من جهة  وتط يقا   هكر أ وات الشمممممممممممممرط تأ ممممممممممممميالا

 ال كرار وعومه، والفصر وال ا ة.

 لل ال يوح ع   الكالم عن حروف العطف، ما يوح منها علل ال تيب، وما

 تيب. ال  

  ا من الفوصح:  عو ا 

ل، فوممممممممممممممين يف تعليقه باهلليض، وتعليقه باهلل ين، وتعليقه بالصال  ، وتعليقه بالطال

ها وتعليقه باهلللف، وتعليقه بالكالم، وتعليقه با هن، وتعليقه باملشمممممممممميئة،  قه كل

 يف مساحلين م فرقة.  فوصح،   فوينٌ 

 يف اهلللف".  ،: "باب ال أويينحمأش ا بعو هل   ، اهلل يعيننا عليها يف  قا اليصم
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 : من القل يوهلل منه تعليق الطالل  ول مسعل  في هذا البا أ

ح  إال من زو ٍ قاح املوممنف:" عنا يف آمم ق م حنن ما فاحلو   قه املسممألة : "ال َيصََِ

ح  " "ك اب الطالل" قاح: َِّه الطالق وَيصَََََََََِ ْْ و فق، "من زوٍ  مَكَّىٍ  وُمَميٍِّز بَع

 ال يق  اال من زول، ملاها يعيو  نا  ما ور ا  الطالل  عرفنا أنَّ 

َال:  ا لص وكين شخوا  س

 يوهلل ال صكيين.  ج ا :

ا ن قمو يق  ال عليق ق مين اليوال، علل و ممممممممممممممف يصجمو بعمو اليوال، فمالطالل  نا 

رجممين لص قمماح البعممو، يعا  وقصعممه بعممو اليوال أم ق ممين  -هلص  مممممممممممممم  نمما-وقصعممه 

لممد كممقا  طصبممة، قمماح: اها تيوج مم  وفع ملخطصب ممه: ليي بينهمما وبينممه عقممو، فقط

ق طالقهمما ق ممين العقممو عليهمما، ف مما حكم  ممقا طممالق، فعلَّ  وكممقا بعممو اليوال فممأحمممده 

 ال عليق    يهلل أم ل ص  ل ص.
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  ممم ،ق عليمممه الطالل، قممماح: اها تيوجَّ تيوجهممما وع لمممد  مممقا الشممممممممممممممةل المممقل علَّ 

. تطلق حمهوون اهبطالق، تيوجها و رجد  و رجد من ال يد بوون اهن، فأحمده 

   ر. عا  اللفظ بعو اليوال  قا أمرٌ أأم ال  ال تطلق، اال اها 

  ال يوهلل اال من زول. فال عليق أ الا 

 وقد وقصي الطالل املعلق. م  يق   و ة:  :المسعل  الثاني  في هذا البا 

  اها  رجد، م  يق  الطالل املعلق ملالا  طالقٌ  اها قاح: أحمده 

ه بشََََََََََْرٍط لم" َّْتََُه":  فََ ذا َعَّىَََْ ه، ول  قََاَل: َع ى ََََّ بَْ َْ قََ  تطلق ق ممين وقصي الَتْطَُّ

 الشرط.  

ان  رجممد من المموار. م  تطلق، اها  رجممد أم اها حمصت  فلص قمماح: أحمممده طممالقٌ 

 اخلرول  اها  رجد. 

، لد ما علق هطالق، قالد: آأ رل، قاح: عهَّ  قاح: ان  رجد من الوار فأحمده 

 يق   -ل هق عهبوح ما  ص معلَّ -عهلد تعليقة 
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 ظ ع ىَََّتبَّف إال أن ين ي ،َ ال يمكن تع يَََّهالمعَّى  ُنى قماح: ال يق  هلمم ؛ 

  ، هذا أمره آخر.َإيْاع الطالق في الحال ال تع يَ المعَّى 

 .(ف ذا أراد تع يَ طالٍق س   الطالق المعََّ، وقا) ]:الروض[يقصح يف 

 ا، ال. ين ويأش م كرا عهَّ  ق حمفسه يأما اها أرا  الطالل املعلَّ  

ََ لسَََََاِني بالشَََََْرطِ  :وإن قال" َب ق ان طال قاح: أحمده هذه مسَََََعل   الث : : "سََََََ

أحما مل -قلد  قا  قاح: آم ق لسمان بالشرط.  هاقالد له: ملا  رجد من الوار.

  ماها قوممممممممممو  قوممممممممممو أحمده طالق يف اهللاح -ان  رجد من الوار :أقوممممممممممو قصح

ََ لساِني بالشْرِط  :" وإن قال ولهذا قال:  .ِل"َوَقَا في الحا ولم ُأِرْدهُ َسَب

كل ممة )ان  رجممد   هلمما:  رجممد من المموار،   قمماح نطممالق ا  ص يقصح: أحمممده  ااها 

 . (طالق يف اهللاح أحمده ) :ق لسان، بقة معنا ن آ،  همن الوار(  ق

 : ال نهيي بنية ال عليق.المسعل  الرابع 

 من  رجممده  ة أحمممه يقومممممممممممممممو )انطممالق( ويمموعَّ  ي )أحمممده يعا يقصح هلمما: لفظ منهَّ 

 ال يد(. 
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َْ قمماح املوممممممممممممممنف:  َََ ب ْْ ِت. لم يَُ َه، وقََاَل: َأَرْدُت إن ُقمََْ ََِت طََال "وإن قََاَل: أن

ا":  طالق ان  ملاها  قاح: ال، أحما قومممممممممممممموت أحمده  :طمالق. قمالمد قماح: أحممده ُحْكمًَ

  رجد من الوار. فهين  قا مق صح أم غي مق صح  

ال يق  الطالل،  ة بينه وبني اهللالوياحمفة ق ه فيعا  قا ان  وَّ  ،ين ، قن ا: ال يمُ حك ا 

 . ين  قا القصح، بين يصق  عليه الطالل حاالا  ، قن ا، القالة فال يمُ  اأما ان ترافع

 :و ة ،آ ة أ وات من أ وات الشرط تعا، $ : هكر املونفأدوات الشرط

ليي  قا من باب اهللوممر،  وأدواُت الشََْرِط إن وإذا ومت  وأيم وَمن وََُّىَما":"

  (.االمستعمَّ  غالبً )ل هصش: وااا قاح ا

 ."إن"  .0

 ."وإذا" .2

 .مت "و " .3

 أيه".و " .4
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 "ومن". ..

 "وََُّىما". .4

طالق.  رجد، ورجعد   مقه األفماه، ان قماح هلما: ان  رجد من الوار فأحمده 

كم ، فاللةث   رجمد مر و ل يمد ثمان، ل دورجعم ، رجمد مر  ثماحميمةو ال يمد ثمان، 

هَََذه  ُن ؛روجهمممما اأوحطلقممممة تق  هبمممما  طلقممممة واحممممو  فقط، وتن ممممين أينممممه خب

 "كرارِ َّتى ها لدَ حْ "وهي وَ  ولهذا قال: " ماَّى َُ "إال  ر،اُدوات ال تْتضي التكرا

ََُّىما" أي " . 

خرجمممد،     لمممد،    رجمممد،   ف. طمممالقٌ   ممما  رجمممده فمممأحممممده لَّ فلص قممماح: كُ 

 تفيد التكرار. "ماَّى َُ "ُن لفظ   ؛  لد،    رجد. طُلقد ثالثاا

 . التكرار وعدمهاأ وات باع  ار:  قا تقسيم  ااها 

وال مممماقة كلممممه تن ممممين أينممممه ، "مَََاَّى َُ : "واحممممو   ٌ أ ا أ وات لل كرار و ة:  نمممماك

 بصاحو ، وال ي كرر عليها الطالل ب كرر الفعين. 

 أ رم و ة:  ين  ة علل الفصر أم علل ال ا ة     احم قين ا، قضية  
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 ها  رجممد من المموار فممأحمممده طممالق، أو ا ان قمماح هلمما: ان  رجممد من المموار فممأحمممده 

ل اهلل ما شممممما-ا طالق، وجلسمممممد يصم، يصمني، ثالثا  طالق، أو م  من الوار فأحمده 

ق  لد، و رجد. تطلق، أم يبعو أآممممممممممم صي ما ك َّ  -يف ال يد ما  رل ةجالسممممممممممم

 الطالل لص  الف ه علل الفصر 

 :عنوحما تأ يين يف  قا وتط يق ا ن يقكر املؤلف  قا فقاح:

 فكين اأ وات: وبقية اأ وات هلا حكم، هلا حكم "إن"فعنوحما  أما التعصَََََََيَ:

 فإ ا للفصر. "إن"علل ال ا ة، اال 

ا للفصر، فإ  "لم"كلها علل ال ا ة، اال م    عنوحما اأ وات انتبه ا يا مشََََايي:

 . "لم"فإ ا علل ال ا ة ح  م   "نْ "إِ عكي 

 :وآاحلر اأ وات "إن"بني  ، الفرل قا  ص الفرل

لم" "ا، أما آممماحلر اأ وات فإ ا علل ال ا ة اال م  علل ال ا ة مطلقا  "إن" أنَّ 

  فإ ا تكصن للفصر.

 :حك ها  هلا حال ان ، ما"إن": اأ وات كلها ماعوا نبدأ بالحال  اُول 
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 حالة ال ا ة و ة: .1

َّ ها وَمْهَما بال )لم(": " قصله: .1  ".لم"بوون َو

 فصر.بوون حمية ال "ف رٍ ال"أو نِيىِ   .2

 بوون قرينة علل الفصر.  ":ته"أو قرين .3

 :ا  قه ثالثة شروط الع  ار  قه اأ وات علل ال ا ةاها  

 .دت ت عَّها عَّ  الف رجِ وُ  ل ُن "لم" ؛ "لم"أن ال تصجو  .1

رجممين قمماح المرأتممه: م   مثََال ذلََ :أن ال يصجممو حميممة  يقمماعممه علل الفصر،  .2

  رجد من ال يد فأحمده 

قاح هلا: اليصم  ا، لكنا آممممممممممممامهلل هل ص  احل ا واال  ط،طالق، و ص يقوممممممممممممو ا ن فق

آممميأتينا لممميصف، قالد: ال، أحما أريو أن أ رل لومممويقاش، قاح هلا: م   رجد 

 وجلسممممممد وأحضممممممرت ت من الشمممممميطانتعصهَّ ، طالق، فهلسممممممد من ال يد فأحمده 

فق  د  ووام علل عا  ا، ويف ال و  رجد للأليافه فوليَّ  القهص  وكين شةل،
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ت ني ، دَ جِ عَّ  الف ر، أو وُ  دت قرين ه جَِ ُنَه وُ ق أم ال  ال تطلق؛ تطل للمووام،

 . إما ني  أو قرين 

َّ ها وَمْهَما بال )لم( أو نِيىِ  قاح:" بعض  و قه النسخة الو ي ة، ويفف ر": الَو

َّما"النسمممممممممممممخ  َّها" :اأ ممممممممممممممهلل "َو "وكلها بال )مل( وحمية قرينة   .-واهلل أعلم- "َو

 لل ا ة"، طيب م  )مل( 

المثهر،  طالق. م  تطلق  اها قاح هلا: م  مل أطلق  فأحمده  "ومَا )لم( لََّفْ ِر":

ا أم بعممموهأم العوممممممممممممممر، أم  ه، ، بعممو ثالث ثصان من تلفمثمممرا  هللمثمممة تلفمثمممه فصا غمموا

 وآيأش هل  يف ال ط يقات.

 ما حك ها  "إن": بالنس ة لمم الحال  الثاني 

ا، ولص مطلقا  فإ ا لل ا ة "إن"يعا اال  :رينٍ "إال )إن( ما َعَدِف نِيىِ  فََْ ٍر أو قَ " 

ا، طمممالق. و  لص قممماح: ان مل أطلقممم  فمممأحممممده  ، يعا""لمم   جلي اليصم وحممممام وغممموا

 تطلق  حمقصح: ال.
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: أ مما ال تطلق اال يف   ر حيمماتممه، أو يف   ر حيمما  ا ن وآمممممممممممممميممأش يف ال ط يق 

 .-وآيأش ان شال اهلل- أوهل ا مصتٌ 

َدِف نِيىِ  فََْ ٍر أو َقرين ٍ إال )إن( ما قماح: " اح: ان مل وت حمية الفصر، قجه ": فإن وُ عََ

يممة، ق ممين حمي ممه أم ال  يُع ممين بممالنا ان مل أطلقمم  ا ن، تُ طممالق، حممماويمما  أطلقمم  فممأحمممده 

 ت قرينة علل هل . و، جه وُ 

جالسمممممممممممني، وقاح هلا: ان مل تو لة  طالق، عنوه لممممممممممميصف ان مل تط خة فأحمده 

امممد، وبعممو آممممممممممممممماع ني قممامممد من النصم و  لممد طممالق، ه  ممد حممم املط خ فممأحمممده 

 القرينة توح علل الفصر، فيق  الطالل. ، ف اها تقصلصن  املط خ

 أما اها مل يصجو قرينة علل الفصر أو حمية علل الفصر، فإ ا ت قل علل ال ا ة. 

 حمأ ق تط يقات.

ِت": " لص و طالق. م  تطلق  اها قامد ا ن،  فأحمده  ده  من ان قُ فَ ذا قَاَل: إن ُقمَْ

 قامد بعو آاعة كقل . 
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ا حماحل ة طالق. م  تطلق  اها قامد فمأحممده  ده  من اها قُ  "أو إذا": . طيب قامد غوا

ا   احاا تطلق أم ال   تطلق.  طصح اليصم فلم تقم اال غوا

،  ة جالسمممممممممة يف اجمللي قاح هلا: ال تقصمة ابقة ده  ن م  قُ أو مت ": : "الثال 

الق. ط فأحمده  ده  ن م  قُ ص  أو شال، قاح: جالسمة، قالد: أريو أن أقصم أ ن  قه

 .اها قامد تطلق وال ال 

جالت السمممممماعة عشممممممر  ليالا قامد ل نام، وجالسممممممة طصح اليصم  جلسممممممد مكا ا،

أل وقممممد فعلممممد  ممممقا الفعممممين  ُن "مت " عَّ  التراخي،تطلق؛ تطلق أم ال  

 . ما لم ت جد ني  أو قرين تطلق، 

لسممممممة اج جتلسممممممني م  أمة. قاح: تقصمة جالسممممممة م  أمه يف اجمللي، قاح هلا: ال

 طالق.  فأحمده  ده  ن م  قُ  قالد: ال أريو أن أقصم عنول ع ين، فقاح:

جلسممممممممممممممد اليوجة م  اأم، واأم  رجد من ال يد ورجعد ا، بي ها، فقامد و 

 ممد  قُ . يعا م عَّ  إرادة الف ر ل ج د قرينََ ٍ اليوجممة. تطلق أم ال  ال تطلق؛ 

 ق د بعو ما احم هيد فال شةل. يف  قا الصقد، أم ماها 
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ر:  ية أو ومن اع  ار القرينة، ان مل تصجو حم ،بو  نا من اع  ار النية الاهاا  نا حمُفسممُ

  ال ا ة وعومه. :، و ة قه قرينة، فننمثر ا،  قه القصاعو

 طالق.  د فأحمده  ن قُ  حمفي القضية، أل وقد   "أو أيى َوقٍت":

عنوه أرب  زوجات، وقاح: ابقصا م  والوش   قه يكلم زوجاته،"أو َمن قََاَمْت": 

فهة طالق. جلسصا ح  ليفصا اأم وقامصا، حمقصح:  يف اجمللي، ومن قامد منكنَّ 

 وت قرينة علل الفصر.جه وُ 

 ان مل تصجو قرينة، فإ ا تطلق.

 كنَّ ، فقاح: من قامد منعنوه أرب  زوجات، ويريو أن يق وممممممر علل ثالث منهنَّ 

وال  توممممممممممم أكلر، ومل تصجو حمية ال علل الفصر الد من رفأن يع فهة طالق، يريو

 . -واهلل املس عان-تقصم، تطلق  علل ال ا ة، كين واحو  منهنَّ 

ط عاا  قه أمللة،  ص املونف مل يطلق،  ص فقط يقكر أمللة للناو، بعض الناو 

يُطُلق علل أآمممماو أنَّ السممممكر زاحلو يف الشممممال، بعض الناو امللهلل زاحلو يف اأكين 

ا را هلم  مممقه اأحكمممام، ليي اقراطُلق، طيمممب مممماها حمفعمممين معهم  ال بمممو أن حمُ نُي يُ 



2833 
 

، يق  أو ال يق  :يق  الطالل أم ال  حمقصح :هلم، وااا أحو م طلق وجال يسمممممأح

  سب اهللاح. 

َال:  أكن ال اج  عنه فهين  ق طالقه علل شةل   حمومواحو علَّ  س

ا، أكنأحمه ال  -ان شال اهلل-آيأش معنا  ج ا : ظ به  قا شةل تلف مس ه أبوا

 ي قل أثره.

ممممممممممممممممممظ لهسمممممممممممممممممماحم، ، أ،يرهمممممممممممممممممما  اهحف،
حمسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممانُ   ا ه

  

 ال ي،لممممممممممممممممو،غ،نَّ ، اهحمَّممممممممممممممممُه ثُع ممممممممممممممممانُ 

   

ممممممممممن ق، يممممممممممينه  ،قممممممممممابهره مه
ممممممممممم يف امل ك،

 لهسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماحمههه 

  

مممممممممممممممممممماُب لهقممممممممممممممممممممال،ُه  كاحم،مممممممممممممممممممد  ،
 الُشممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممهعانُ 

   
إها فمم ،ظ بشممممممممممممممةل   ي صرط، الكل ممة ق ممين أن ت لفظ هبمما متلكهممافممالصاحممو ممما ي لفَّ 

رجممد من ظ وقمماح: اها  يف الطالل، اها تلفَّ   نمما  ، فكممقلمم  ممن ك، ل، مثمد هبمما م، تلفَّ 

 طالق.  الص م   رجد طلقد.  ال يد فأحمده 
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ن طالق، هلا حين، أ  ي اهن فأحمده ب لكن آمممممممممممممميمأش معنما أحمه ان قاح: ان  رجده 

ن، ذْها عَّ  الخرو  بغير إُنه عَّى لكة ا، قيمام السمممممممممممممماعمة؛  دُ حممن يقصح: قمو أهه 

  لكن هناك أشيا  ما ينفا.

َْْت":  َه. فمت  ُوِجَد طََُّ َّىَما ُقْمِت فعنِت طاِل قا طلقد. قلنا: و  جمه م  وُ "أو َُ

ليي ف ما مل يصجو حمية أو قرينة، آممممممممصال حوممممممممين  قا عقب اللفظ، أو بعوه مبو ،

 ُنها عَّ  التراخي.فرل؛   ناك

و قامد وجلسممد، فهة تريا ن: ال كرار. لص قامد وجلسممد، و  المسََعل  الثاني 

مد قامد وجلسمممممممممممد، وقاف ؛طالق فأحمده  ا، قاح هلا: ان ق ده طلق منه ثالثا أن تُ 

 منه أو ال ت ني  نيت  وقالد: آالم عليكم، وجلسد، وقامد وجلسد،

ََُّىَما(":  ن اقال المصَََََََن : "وإن َتكرىَر الشَََََََْرُط لم يَََتَكرىر اْلِحْنُ  إال في )

اال  قامد وجلسمممممممممد وقامد ال ي كرر اهللهنيت رر اهللنيت،ق عليه مل ي كتكرر املعلَّ 

قامد وجلسممممممممممد، وقامد فطالق.  ان قاح: كل ا ق د فأحمده  ،""ََّمايف قصله: 

 ا. د ثالثا ق، لُ ط،  ،وجلسد، وقامد
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  ين قليينق فمإ ما تفيمو ال كرار، بقيمة اأ وات ك ما قماح "ََّمَا" مقا الفرل بني  ااها 

 ."هي وحدها لَّتكرار"و : قاح

 التكرار وتطبيْات عَّ  الف ر: تطبيْات عَّ 

َه : إن": علل "التطبيَ اُول ِ  فَعنِت طال َال:  ":"وإن لم ُأطََِّّْْ  كالجمسََََََََََ

 طلق ما اهللكم. ال ت طالق، المرأش: ان مل أطلق  فأحمده  مس فده يقصح: قلدُ 

الق. ط ا فله ما حمصم، قاح: ان مل أطلق  فأحمده ا معينا حمقصح: ان حمصم وق ما  ج ا :

 اليصم فأحمده  ( قوممممممممممممموت ان مل أُطلق ان مل أطلق )ومممممممممممممو  قاح: قالصا: ماها تق

الطلقمممة  ي ، وال تق طمممالق، وأحمممما طلق هممما اليصم. تطلق أم ال   تطلق الطلقمممة املنهَّ 

 قة.  قا اها حمصم.املعلَّ 

، وقوممممممممممو اليصم، وغربد الشمممممممممم ي، (طالق ان مل أطلق  فأحمده ): الحال  الثاني 

 قة. تطلق بالطلقة املعلَّ  واحم هل اليصم ومل يطلقها. تطلق أم ال 

 : النية.اُمر اُول اإذً 

 ت قرينة، علل ارا   الفصر حمع ين هبا. و، جه : اها وُ اُمر الثاني
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يف أحمد لمممع أبص ا وا صا ا، قالد:  الص طلقا أ مممالا  م  ة:  ة جالسمممملالا 

الق. ط قاح: ان مل أطلق  فأحمده  ،فعنت خ ىا ؛ ما تس طي  أن تطلقا أمام أيب

اجمللي،  لممد القرينممة علل  يف  ممقا ا نيعا  -ان مل أطلقمم -قلمم  وقومممممممممممممممو بمم

 فبم رد انْضا  الم َّس، تطََّ إذا لم يطَّْها. ؛ ين بالقرينة ، عن هل ، و نا يمُ 

 ما اهللكم  طلقد واحنلد أينه.  .: ان طلقهاالحال  الثالث 

 كر ا املونف: الد ه : الحال  الرابع 

 "َه ول ِ  فعنِت طال ًتا": الحال  اُول وإن لم ُأطَِّّْْ  .م يََْنِ  َوقَْ

 "ُْْم قرين ه بَفْ ٍر  .الثاني : "ولم تََ

  :"ها  .ولص طلقها احنلد أينهالحال  الثالث : "ولم ُيطَِّّْْ

 ف ا اهللكم  

ْت في آِخِر حيَاِة َأوىِلهمَا َمْ تًَا":  ََ مل  حمقصح:  قا الرجين اها قاح المرأته: ان"طَُّْ

يف  مثممة  ر هلل ا،   ر هللمثممة يف حيمماتممه، أوطممالق، ت قل زوج ممه  أطلقمم  فممأحمممده 

 ".َأوىِلهما َمْ تًا" حيا ا،
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َه"ملما قاح:  ِ  فعنِت طال نه يْ ل: ُ: ملاها حمقصح: يف   ر حياته؛ "وإن لم ُأطَِّّْْ

لق قصح: ان مل أطلقمم ، تطيتق  لل ا ة،  "لم"م   "إن"حمقصح:  عَّ  التراخي،

لقها ا، أكن أطأطلق ، أكن أطلقها غوا اليصم. قماح: ملماها اليصم  أحمما قلد ان مل 

 . يْهان عدف تطَّلتبي  بعو شهر أو اثنني، فال تطلق اال يف   ر حياته، 

: أ ا زوج ه، وي فري علل كص ا زوج ه كين مساحلين اليوجية، ال ترث  مرة المسعل 

 .مشكلة، منه

  قا اها كاحمد طلقة باحلنة، واها كاحمد رجعية فلها حكم اليوجات. ط عاا 

 "إذا"و "مت "تط يقممممممات علل ا ن  ":"ومت  لم، أو إذا لم، أو أيى وقَََََتٍ 

 ي":أ"و

طلق ت قاح: م  مل أُطُلق  فأحمده طالق، طمالق. ما اهللكم  قم  فمأحممده م  مل أطلُ 

ظ، لفَّ حمعطيممه مهلمة أكن أن ي  علل قمور كل ممة طمالق ملمماها ، بعمو ثالث ثصان افصرا 

     طالق. أحمده  :احطالق.   ق قاح: ان مل أطلق  فأحمده 
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   ين  ناك ور  ي الطلقة املنهَّ  القل يق  أم علَّقةمما ور ا  ما القل يق  الطلقة امل

 أم ال  

 ،   قاح: أحمده اثالثا  طالقٌ  ، ان مل أطلق  فأحمده ملالا  اأكن أن تكصن املعلقة ثالثا 

  .طالق. ارتكب أ ف الضررين، تطلق كم  واحو 

ا، وآكد مخي أو عشر ثصان،   ثالثا  طالقٌ  حمده قاح: ان مل أطلق  فأآمكد، 

 طالق. قاح: أحمده 

هكر  قا؛ وهلوت حميمة أو قرينة علل ارا   ال ا ةجمه  مين هلم ، اال اها وُ قن حمقصح: ال يمُ 

ِ  فََعنََِت "فقمماح:  مللممةاأاملوممممممممممممممنف  ومت  لم، وإذا لم، أو أيى وقٍََت لم ُأطَََِّّْْ

َه":   ما اهللكم طال

 حمقصح: هلا حال ني:

ََ  ا .1 ا لق فصرا ط ها، اان طلق احنلمممد أينمممه. لكن م  يطلق  فصراا  :ُول الحََال

 ا، ف   تطلق ق فصرا احنلد أينه. وان مل يطلُ 
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َْْت":  .2 َْ طََُّ ها مضمممد مو  يقصح: ا"وَمضَََ  زمنه يُْمِكُن إيْاُعه فيه ولم يَفع

 أكن فيها ايقاي

ان،   ثص ثالث، أرب الطالل طلقممد.كم املممو  حي ممال ا حمسممممممممممممممان  يقمماي الطالل 

، وأكن قطالق". يعا حي ال مخي ثصان، فإها مضمممممممممممد اخل ي ثصان تطلر  "أحمده 

 أكلر من مخي ثصان اها كان ي أن يف الكالم. 

َه " ََِت طََال ِ  فََعن ا لم ُأطَََِّّْْ رل بني ". ومممما الف"ََّمََاا ن تط يق علل ": وََُّىمَََ

َّىَما لم " ولهذا قال:؛ وآممماحلر اأ وات  ال كرار "ََّما" ِ  فعنِت طوَُ َه، ُأطَِّّْْ ال

دخ ُل بها َ ال ًا ت اْلمََ كم : "وَمضَََََََََََ  مَا يُْمِكُن إيَْاُع  الٍث ُمَرتَىبٍََ  فيَه طَََِّّْ

 ُتطلق ا ن 

أو أحممده طممالق ومل يقمين ثالثمماا،  كل ما مل أطلقمم  فمأحممده طمالق. طلقمة واحممو .قماح:  

 ف اها تقصلصن  ت ني منه 

الق، ط أحمده و طالق،  ث مرت ة: أحمده ثال ايقايأكن  قاح: "اها مضل زمنٌ ج ا : 

 .طالق أحمده و 
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ََّما )ُنه ا. ملاها  حمقصح:  قا اليمن اها مضمممممممممل فقو طلقد ثالثا  علل كين حاح

 وي كرر أم ال  ي كرر. ُيطَّْها فْد طَّْت، ََ وقت لم  (،لم أطَّْ 

  اثالثا  طالق طالق، ومل يقين مل أطلق  فأحمده  طيب  ص قاح واحو : كل ا

 :نوما حمقصحع  قه ما ور ا قد واحو ،   اللاحمية،   اللاللة،طل  ة حمقصح: حمعم،

  واحو ،   اللاحمية،   اللاللة

ا هبمم ا، وان كمماحمممد غي مممو صح   هبمما طلقممد ثالثمما قمماح املؤلف: ان كمماحمممد مممو صالا 

ُنى الَّحظ  بعد  اني  ون  عَّ  سَََاع  الشَََيي  حمصق  اللالث  واحو . ملاها ال

كن ُنها غير ل  انيتين أخر  تطََّ طَّْ   اني ، أو  َانيتين طَّْت طَّْ ، بعد

ْا بهََا إال فال ي مََدخ ٍل بهََا الطَََّْ  الثََانيََ  تََعتي وهي بََائن، قََد بََانََت منََه 

ا وتَِبيُن غيُرهَََا مممقا معا قصلمممه: "طََََّْ  واحَََدة،  دخ ُل بهَََا َ ال ًَََ ت اْلمََََ  طَََََِّّْ

ُُول "    .با
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يق   ا، املو صح هبا كمثالثا  طالقٌ  كل ا مل أطلق  فأحمده  :طيب ما رأيكم لص قاح

ََّها تْا ُنها ليسََت مرتب  و ملاها   ،ا ثالثأيضما   ا. وغي املو صح هباهبا  ثالثا 

 . -عافاحما اهلل واياكم من  قه اأمصر- مرة واحدة

 اآلن حرو  العط : 

ال يمممموح علل  وحروف العطف أحمصاي: منهمممما ممممما يمممموح علل ال تيممممب، ومنهمممما ممممما

 ال تيب.

 ال تيب، هكر أربعة أمللة: ما يوح علل  :فعواًل 

  فقعونته فأحمده طالق، الحظ ان ُق د  ة د ن ان قُ  قال:"وإن ُقْمِت فََْعْدِت":

د طالق. فقعوت   قامد. تطلق أم  د فقعوت فأحمه كماحمد حماحل ة، فقاح: ان قُ 

يأش قاح: ، وآ  ُنى الشرط أن تْ ف  م تْعدلعدف تحَْ الشرط؛ ال  ال تطلق

ُن هَََذه اُدا  عَّ  الترتيَََب، ال يكفي أن  (؛  تقعمممومل تطلق ح  تقصم )

 . بََْينِ بد أن ي جدا مرتََ  ي جد الْياف والْع د، ال
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ْدتِ : "الصََََََََََ رة الثََانيََ  ْدِت"" ممما معىن ":أو  م قََعَََ  ممد   ان قُ يعا    م قََعَََ

طمالق. ف ماها فعلمد  قماممد من النصم، قامد   قعوت. يف  قه  ، فمأحممده ته ون عم، قم، 

 ن لص قعوت   قامد، ال تطلق.لك، اهللالة تطلق

ِت": إن "أو ْدِت إذا ُقمَْ قا ق عليه، لكن  لُ عُ   مقا "تدْ عَ إن قََ "عنموحمما ا ن  قََعََ

و من  جه م علل املشممممممممروط، فيقصح هلا: ان وُ  قوَّ يالقعص  شممممممممرطه القيام، والشممممممممرط 

 و.طالق. فال تطلق ح  تقصم   تقع ق له، فأحمده  بشرط وجص  قيام   قعص ٌ 

َه":  أو" الرابا: ِت فَََعنَََِت طَََال ْدِت إن ُقمَََْ  ، حمفيإذا" و"إن"" حمفيإن قََعََََ

 ".إن قَََعْدِت إن ُقْمتِ " :الشةل

، ح  يق  الطالل الزم يعا ان قعمموت ان ق ممد، ان ق مد ان قعموت، العكي

ص  ان حومممممممممممممين من  قعتُقُوم القعص  أم القيام  القيام، ان قعوت ان ُق د يعا: 

ر الحكم فيأن تقصم   تقعو؛ ، فال بو قمو اشمممممممممممممم طنما فيه القيام هذه  ولهذا َذ

ُعَد": بْ له:  أربع ائَالمسََََََََ ْْ ُْ َف  م تََ َْ حت  تََ َه لم َتْطَُّ  تطلق ال "فعنِت طال

 ح  تقصم   تقعو، فإن قعوت   قامد، مل تطلق بقل . 
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ال اِو وب" ، قماح:هكر أ اتني :ال يَدل عَّ  الترتيَب من أدوات العط   م مَا 

َُ بُ ج دِ  ل  غيَر و  "ب ج دهما يف بعض النسمممممممممخ:ما أو ب ج د أحدهما": هَتْطَُّ

 .ُمَرتَىبََْيِن"

َُ بُ ج ِده" ه  كيف بمممالصاو من يعطينممما لفمثممم: ول  غيَر ُمَرتَىبََْيِن" مََاوبََال اِو َتْطَُّ

 اللفظ القل تلفظ به 

 ،ترتيبلعدف اشتراط ال ؛وقعوت، فقعوت   قامد. تطلق  حمعم تطلق ده  ن ان قُ 

 لترتيب. ال او ال تدل ا

لل اا   ع بين ال توح من اأ وات الد ال توح علل ال تيب: الصَََََََََ رة الثاني 

، ته ون ع، ان ق د أو قم،  :يعا قماحوبَعو ب ج ِد أحَِدهمَا": يكفة وجص  أحمو ما: "

 فقعوت ومل تقم. تطلق  حمعم. 

 .قامد ومل تقعو  تطلق

 ا، تعليقه باهلليض.  ا ن حمأش،  قا بالنس ة للقيام ومشاكله

 :المسعل  اُول هكر املونف ثالثة مساحلين: 
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َه(  )فص

ِت " ْىٍن، وإذا ِحضَََْ َْْت بَعوىِل َحْيٍض ُمتََيََ ِت فعنِت طالَ.ه طََُّ إذا قاَل: إن ِحضََْ

ِت ِنصََََ  َحيضٍَََ .  امٍَّ ، وفي: ِحضَََْ َْ بَعوىِل الطْهِر من َحيضٍَََ َ  ً . َتْطَُّ َحْيضََََ

َْ في ِنصِ  عاَدِتها  ."َتْطَُّ

َه( إذا ق"  ِت فعنِت طالَ": )فصََََ د ضممممممرجين قاح ليوج ه: ان حه اَل: إن ِحضََََْ

 طالق. جال ا اآ  الة، تطلق  ال تطلق. فأحمده 

 فيه  ال تطلق. مشكصكٌ  جال ا  مٌ 

لهََذا   و بمممأوح اهلليض جمممال ممما اهلليض، تطلق  تطلق، بمممأوح اهلليض أم بمممث ره  

ْىنٍ " قال: َْْت بَعوىِل َحْيٍض ُمتََيََ ا فيه، فإحمه ال شممممممكصكا ان من، وكق، يم،  م، فإن مل يمُ  ":طََُّ

 يق  الطالل. 

ً ":: قاح: المسََعل  الثاني  ِت َحْيضَََ ضممة : اها حضممد حيالمرأتهقاح  "وإذا ِحضََْ

ما يأتيها  أوح م  تطلق  ،-هر ملا قاح هلا  قا الكالموكاحمد يف طُ -طالق  فأحمده 

ُنََه أول مََا  يََعتيهََا الََدف مََا حََاضَََََََََََت ال. م  تطلق  بمماحمقطمماي المموم؛  المموم 
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َْ بَعوىِل الطْهِر من حَ " لهذا يْ ل: ٍ  ا من حيض، حاضت جز ً حيض ً  يضٍ   َتْطَُّ

 .َامٍَّ "

امٍَّ ": وقصله: "   أحمده ف ضممممممممممد حيضممممممممممةا م منه لص قاح هلا: ان حه له عُ من َحيضٍَََََََ َ 

وكاحمد حاحلض وقد  قا الكالم، ف   تطلق  بالطهر من  قه اهلليضممممممممممة  ،طالق

امَّ ،  ُنى أم بالطهر   حيضمممة جويو   حيضمممة جويو ؛  هذه ليسَََت حيضَََ َ 

 . جز  من حيض  اهذ

 الص رة الثالث  في هذا البا :

ضد اها قاح "وفي: ِحْضِت ِنصَ  َحيضٍ ":   حموف حيضة، ف ا اهللكم: ان حه

 ؛حيضمممممممممممممم هما وماحميمة أيام، م  تطلق  بعو اليصم الراب  ان كمان هلما عما   عما  ما أنَّ 

 ايدور معها الحكم وج دً ُن العادة "تطََّ في نصََ  عادتها":  ولهذا قال:

 ا. وعدمً 

َال  ومن ال عا   هلا وال متيي : س

 ال أ رل.مشكلة،  ج ا :
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َه(  )فص

َْْت منُذ َحَََّ ، وإن قال" َى من ِستىِ  َأْشُهٍر طََُّ ََُق َِ فَ َلَدْت  َ: إذا َعَّىَْه باْلَحْم

ََ اسََََََََََتبراِئها َُها قب َه. َحُرَف َوْط ٍ  في ب إن لم َتُك ِني حاماًل فعنِت طال َحْيضَََََََََََ

ََْت حََاماًل  ََان ََ طًَََّْ  إنَ  ُُول  في اُحكََاِف، وإن َعَّى البََائِن، وهي َعْكُس ا

ان َحْمَُّ ِ  ان َمكانَه إنَ  َْْت  ال ًا، وإنَ  ٍر وطَّْتيِن بَعُنث  فَ لَََدتَُْهمَا طََُّ  بََذََ

َْ بهما  ."أو ما في بْطِنِ  لم َتْطَُّ

:" َِ َه( إذا َعَّىَْه باْلَحْم  ا معىن : فومممممممميٌن يف تعليقه باهلل ين، فا ن يقصح ")فصََََََ

 تعليقه باهلل ين 

طالق،  فأحمده  : أن يقصح: ليي معىن املسممممألة  نا ان محلده صَََ رة المسَََعل انتبه 

 طالق.   فأحمده ند حامالا يقوو  نا: ان كُ  ص  ال،

  فأحمد طالق،: قصح الرجين المرأته: ان كند حامالا المْصَََََد من هذه المسَََََعل 

 مرأته: ان ُكند حامالا فأحمده طالق.ها تقصلصن  رجين قاح ال اف
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مل يكن لويهم الكشمممممف عن حمصي اانني، وزمن اهلل ين،  $ف يف زمان املومممممن

 فكاحمصا حيس صن. ف ا اهللكم 

فرأم بطنهمما من فخ، قمماح: واهلل ال أ رل  طممالق، فممأحمممده  قمماح هلمما: ان كنممد حممامالا 

نة أم محين  لصن السمممه نة، يع - قه  ه ون السمممُ نة  قه م وتعرف اأوُلني كاحمصا يفضمممُ

نممة  فقمماح هلمما: اها واهلل  ممقه -من عالمممات اا مماح تُمقن مم،ين بممأربعممة وتمُموبر بل ممان  ه

فماهلل و هلل رب العاملني، ان كان محين فأحمده طالق، ان كند حامالا فأحمد طالق، 

 طلق بالصال   يف هاك اليصما، ت، شمممممممممممممهصر من  قه الكل ة ولمممممممممممممعد ولوا  ةبعو ثالث

 طلق.بنفي اللفظ ت، 

د أم ال  ُلق، ط ا،هلا  قا اللفظ، وبعو  قا اللفظ خب ي آنصات ولعد ولوا  قاح

  .يف  قه اهللالة ال تطلق

أقين اهلل ين آممممم ة أشمممممهر، وأكلره علل املق ب  : و ة قه املسمممممألة مرت طة مبسمممممألة

 أرب  آنني، فعنوحما اح  االت: 
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   وعاش -ُم يَّقن أحمه ان ولممممعد بعو  قا اللفظ خب سممممة شممممهصر، ف ا اهللكم

 عاا ولعد وعاشط 

 فيْا الطالق. ؛كاحمد حامالا  وقد اللفظ

  أربا  أَثر الحمَ ُنى ؛ ا مل تكن حامالا بعو  قا اللفظ خب ي آمممنني  قطعا

 . سن ات

كان أكلر من آممم ة أشمممهر، و ون أرب  آمممنني. فهقه هلا ثالثة   اها :ىين ا شمممكاح

 اح  االت: 

َى من سََِ "إذا َعَّىَْه باْلَحمْ  : قاح املوممنف:الحال  اُول  ََُق ُهٍر َِ فَ َلَدْت  تىِ  َأشََْ

َْْت منُذ َحَََّ ":  َد   أشََهر، معناها أنه متعتأقَ من سََ هُن ؛و قا والممهللطََُّ

  من وج د الحمَ.

 ، ف ا مفهصمها  قا منطصل الع ار 
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َْْت منُذ َحََّ تعا،: " $قاح املومممنف  ُهٍر طََُّ تىِ  َأشََْ َى من سََِ ََُق "،  َ فَ َلَدْت 

  ة أشممهرواحمي أو حمفرض أ ا ولوت بعو آمم عة أشممهر،  ت بعو آمم ةان ولوطيب 

 ال يق  الطالل.

اها أ قحما بع صم الع ار  حمقصح: بعو آم ة أشمهر ال يق  الطالل، لكن املق ب فيه 

 ان ولوت أكلر من آ ة أشهر، هلا حال ني:  قال ا:تفويين، 

o : قا  آمممننييعا أكلر من أرب   ة أشمممهر ان كان أكلر من آممم الحال  اُول 

 والهلل أحمه ال يق  الطالل.

o ص يطأ يعا بعو  قه اللفمثة   قالصا: ان كان  لكن ان كان  ون اأرب  آنني

 لالطال فإنَّ  يطؤ ا،

َ أن يك ن هََذا الحمَََ قََد جََا  من ال ط  ُنََه من المحتمََِ اها  ، ملممال يق 

 الالحَ، فهي وقت الَّفظ لم تكن حامَ.

، طالق، واع يهلا. وبعو واحمية أشهر ن فأحمده  ا قاح: ان كند حامالا  ،وان مل يطأ

ط عاا اأط ال يقصلصن: اهلل ين ال يييو عن عشممممممر  - تسممممممعة أشممممممهر، عشممممممر  أشممممممهر
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، لكن اف ض ملالا بعو تسممممعة أشممممهر و ص قو اع يهلا مل -أشممممهر أو تسممممعة وزيا  

   تطلق. حمقصح: تطلق أم ال يطأ ا، 

نا ُننا تبيى ؛ آمممممن ني  تطلقطيب عنو الفقهال بعو آممممن ني مع يهلا، وولمممممعد بعو 

 وج د الحمَ عندهم. 

َُها  :المسََََََََََعلَ  الثَاني : "وإن قال َه. َحُرَف َوْط إن لم َتُك ِني حاماًل فعنِت طال

ُُول  في اُحكاِف".  ََ استبراِئها بَحْيَضٍ  في البائِن، وهي َعْكُس ا  قب

َه": :وإن قََال"  مما عرف أ ممين حمسمممممممممممممم طي  أن حم إن لم َتُك ِني حََاماًل فََعنََِت طََال

َُها عَّيه َحُرفَ " ولهذا قال: ؛ليسمممممد  امين اال اها اع يهلا  ال أب أن  ، أو"َوْط

سمممممممممممممم محلها ظ هبمقا اللفظ، جمر  ت لفظ هبمقا اللفظ اتركها ح  يأ ن هما منمق أن تلفَّ 

  يضة. 

 املرأ يف  وحمااأ مممممين عناال و قه املسمممممألة يقصح فيها اهللنابلة باالآممممم مال  يضمممممة، و 

ا نا حالد ت يَّ ها ا اآ مال، لكن  نا تس مأ  يضه، بعو اهلليضة يكصن   العو أ َّ

 ، فيق  الطالل أم ال أ ا ليسد  امين
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 ان قاح: ان مل تكصن حامالا فأحمد طالق؛ فيق  الطالل.

ََ اسَََََتبراِئها بَحْيضََََََ ٍ "قاح:  َُها قب   ،اأحكام و ة عكي اأو، يف"، َحُرَف َوْط

  امعكي اأو، يف اأحك كيف

 ان ولوت أكلر من أربعة آممممممممممممممنني، ف ا اهللكم  يف نْ ل في هذه المسََََََََََعل :

 اشكاح؛ يق  بالقلنا: ان ولوت أكلر من أرب  آنني ال يق ،  نا حمقصح:  اأو،

    ُنه قال: إن لم تك ني حاماًل.ن أنها لم تكن حامالً ُنه تبيى 

نه قال: إن لم ُال تطلق؛   : ان ولوت أقين من آمممممممممممممم ة أشممممممممممممممهرالحال  الثاني 

انت  ا. ووضَََََََعت بعد سََََََََت  أشََََََََهر أو أقَ منها، معناهتك ني حاماًل  أنهاَ 

 . حاماًل 

ما يورل عن  قه -أ  الرجين يطأ ان ولوت أكلر من آمممممممممممم ة أشممممممممممممهر، وكان يط

، قاح: ال يطأ، فصلوت أكلر من آمممممممممممم ة أشممممممممممممهر، جال ا ن -اهللالة حرم وطؤ ا

   اهلل أعلم.أم مل تكن حامالا  حاهلا عنو ال لفظ،  ين كاحمد حامالا  مصلص ،
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ن جال م -ُنه بعد أَثر من سَََََت  أشَََََهر- ، و قا الصلوأكن مل تكن حامالا  

ان ولوت أكلر من آممممممم ة أشمممممممهر  يف  قه املسمممممممألة: املق ب؛ فلهقا الحق ل  وط

 يق  الطالل أم ال يق   ملاها فإحمه يق  الطالل،  وكان يطأ

نوحما تعارض، اأ ين عوم اهلل ين، :  نا عقصحيعوم وقصي الطالل، لكن  :اأ ين

ما يسممممم طي  واحو يقصح: واهلل اأ مممممين يا  تعارض أ مممممالن،اأ مممممين عوم اهلل ين، 

 أ ة عوم الطالل، حمقصح ل : اأ مممممممين عوم الطالل لكن اأ مممممممين عوم اهلل ين،

فيه، واأ مين يف الوفات العارلة العوم، واهلل ين و ف  ووجص  اهلل ين مشمكصكٌ 

ا . اها قاح: ان مل تكصن حامالا  ص فظ، عمارض، واأ ممممممممممممممين عوم وجص ه عنو ال ل

 يق  الطالل. 

 ُنى الصا: ، قأنه يْا الطالق :واملسمممممممممممألة فيها قصالن يف املق ب،  قا  ص املع  و

  اُصَ عدف الحمَ.

 هلا هل ، لص وي هه أ ا ال تطلق مقصحٌ ):  ]ملطالبيف ا[ $ قاح الشيخ مرعة

ن ال ُعة آممنني من وطئه اأوح؛ لوون أرب ها زوجها بعو اهلللف، وأتد بصلو  ئوط
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مرجص   و ص وجممممهٌ  : ]اثرر[. قمممماح يف (يزول يْين النكَََاح بشَََََََََََََ  الطالق

  .واملق ب ما تقوم

فالشممممممممميخ مرعة قاح هبقا االجتاه، لكن  قا االجتاه ليي  ص املع  و، وان كان له 

بقال اليوجية، واأ ممممممممين عوم اهلل ين، ما القل  اأ ممممممممين ،أصَََََََه هذا ُن ؛حظ

 ن اأ لني  هلل ميرجَّ 

 ، واهلل أعلم. هلل أ الا رجَّ  كين قصح  

َال: )  (.10:14:4س

 : حمعم ان مل يسممممم محلها، ان اآممممم مأ ا فاأمر والمممممهلل، ان اآممممم مأ ا  يضمممممة  ج ا 

  عوم محلها.وحالد، ت نيَّ 

ن أ ها، وبعوئب أحمه اآمممممم مأ ا  يضممممممة،   وط ،  : (31:32:33)يقصح الشمممممميخ 

هللكم  ال . ما ا ممم يهلل ما فيه اال العافية ا آمممليمشمممهرين ولمممعد ولوا وطئها بعو 

 يق . 

 التعَّيَ عَّ  َذ ري  الحمَ وأن  ته. :المسعل  التي بعدها



2854 
 

ٍر وطَّْتيِن بعُنث  انْت حاماًل بَذََ ََ طًََّْ  إنَ  ان   يقصح:": تَُْهمافَ َلدَ  "وإن َعَّى

الق طمم بممأحملل، فممأحمممده  طلقممة، وان كنممد حممامالا  أحمممد طممالقٌ فمم بممقكر، كنممد حممامالا 

 . طلق ني

 هلا ثالثة اح  االت: 

 ا. اهللكم: طالق طلقة. تلو هكرا  االحتمال اُول:

 : تلو أحملل. اهللكم: تطلق طلق ني.االحتمال الثاني

رها المصن  ؛وال ة    ص   ، وااا هكر ا شكاح، ماولهذا ما َذ

 ان ولو  ا.  الحال  الثالث :ا شكاح  ص 

أحملل،  يف طلقة. وان كند حامالا  ، فأحمد طالقٌ هكر  يف  قاح: هلا ان كند حامالا 

 طلق ني.  طالقٌ  فأحمده 

ح: ثالثمماا، قمما ق لفصلممممممممممممممعممد اليوجممة طفلني، أحممو مما هكر وا  ر أحملل. كم تط

َْْت  ال ًا""  ملاها  ، فَ َلَدتَُْهما طََُّ

  ؛ ف وي ثالثاا.و القكر حس نا ا واحو ، واأحملل اثننيجه ان وُ 
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َال:    ُمشكهالا  واها ولوت  نلليقصح:  س

  ، ما أ رل.علمأالمثا ر أحمه ال يق ، واهلل ف ج ا :

َْ بهمََا":  َان َحْمَََُِّ  أو مََا في بْطنََِِ  لم َتْطَُّ َان َمكََانََه إنَ  ن قمماح: ا"وإنَ 

 القٌ طمم طلقممة. وان كممان محلمم  أحملل، فممأحمممده  طممالقٌ  ا، فممأحمممده ان كممان محلمم  يف هكرا 

  ا االح  االت ، فطلق ني

o .هكر فقط 

o .أحملة فقط 

o  .هكر وأحملل 

ما  -تصأم-لل، ويف القكر م  اأحمطلق ني يف اأحملل تطلقو  طلقمة، المقكر تطلقيف 

رً : ق لهُن  تطلق. ملاها  ان حمَّ  َذ ان "إنَ  ا" تْتضَََي الحصَََر، أي إنَ 

ر.   جميا الحمَ ه  الَذ
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َْ بهمََا":  ََان َحْمَََُِّ  أو مََا في بْطنََِِ  لم َتْطَُّ ََان َمكََانَََه إنَ   ا معىنممم"وإنَ 

اهلل -  م انتَْ إل  فصََََ في تعَّيْه بال الدة ا.حملل معا أل بالقكر واأ  "بهما"

 .-يعيننا علل  قه اأبصاب

َه(  )فص

َث " ًرا  م أُنَْ ََ ٍر وطَّْتيِن بعُنث  فَ َلَدت َذ ََ طًَّْ  عَّ  الِ الدِة بَذََ َحيًّا  إذا َعَّى
 ََ َْ به، وإن ُأْشِك َُوىِل وباَنْت بالثاني ولم َتْطَُّ َْْت با يفيىُ  َوْضِعها َ  أو َميًِّتا طََُّ

 فَ احدةه.

َه( ٍر وطَّْتيِن بعُنث " :)فص ََ طًَّْ  عَّ  الِ الدِة بَذََ  أوح مسألة  نا: "إذا َعَّى

 لق ا حمسان،   فيهي  نيَّ  ااا تطلق بصلو   اها علَّق الطالل علل الصال   :يقصلصن

  .وغي هل  ين، وما تنقضة به عو  اهلل ولو و ص ما توي به اأمة أم

ََ طًَّْ  عَّ  الِ الدةِ  أول ٍر وطَّْتيِن بعُنث  مسعل  قال: "إذا َعَّى قاح: ان ": بَذََ

عنمموحممما ف ،طممالق طلق ني أحملة فممأحمممده  طممالق طلقممة، وان ولمموته  ا فممأحمممده ولمموت هكرا 

 اح  الني: 

 أن حمعلم كيفية ولعه ا. االحتمال اُول: 
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َث  َحيًََّا أو َميِّتًََا" ًرا  م أُنَْ ََ تْ  فَ لَََدت َذ َََ َُوىلِ  طَُّْ ا قماح: ان ولمموت هكرا  ان :"بََا

  ،طالق طلقة فأحمده 

ا أن تلممو الممقكر   اأحملل، أو :طممالق طلق ني أحملل فممأحمممده  وان ولمموته  تلممو  نأ امممَّ

 اأحملل   القكر. 

  ا ملمم. طيممب فممإن ولمموت الممقكر   اأحملل، ممما اهللكم  وقعممد هبمما طلقممة واحممو

 ولوت اأحملل ال

نْضََََََََََي عدتها ُنها ت ال، ال تق ، ملاها ال تق   ة الطلقة اللاحمية واللالل هبا تق 

فإها احمقضمممممد عو ا يأش الطالل وال أو زوجة، وااا أو ب ضََََا بْي  الحمَ، 

 عدتها انْضت ب ضا الحمَ. ُنى  ؛ا، فال يق  هبا الطاللباحلنا 

 علقة ، طيمب الطلقمة اللماللة املواها ولممممممممممممممعمد اأحملل   المقكر، تطلق طلق ني 

 العدة نى ُبالقكر  ال؛ 

 تنْضي ب ضا الحمَ. 
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أن املونف مل يقوو اأمللة ها ا، وااا قوو  ؛و ناك مسألة مل يقكر ا املونف

 القصاعو.

فأحمده  اا: هكر، وأحملل، وهكر. فقماح: ان ولموت هكرا اليوجمة يف بطنهما ثالثما  ملماح:

   ،أحملل  ا ،طمالق طلق ني، فصلوت القكر طمالق طلقمة، وان ولموت أحملل فمأحممده 

العََدة ال تنْضََََََََََي إال ب ضََََََََََا جميا  ُنى ا؛ الممقكر. ف مما اهللكم  تطلق ثالثمما 

 باقة اهلل ين الزاح يف بطنها فهة يف العو .  فطاملا أنَّ ، الحمَ

 اها أشكين الكيفية   قا اها عرفنا ال تيب،

َث  " ًرا  م أُنَْ ََ َُوىلِ فَ لَََدت َذ ْت بَا ََ َْ بهوبَانََْت بَالثَاني ولم َتطْ  طَُّْ ل  الحا ":َُّ

  ين أكن أن تضممممم  ، أحما مل أتومممممصر املسمممممألة  مممممراحة،اها ولمممممع ه ا معا :الثاني 

 ا  اهلل لني معا 

 :يْ ل من أنظاف الشناقط  أحفظ بيت

وان تممممممممممممممممممر  كومممممممممممممممممميين فممممممممممممممممممن  
 مت مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه

  

وعمممممممممن آمممممممممصاه ق مممممممممين االحم همممممممممال 
 م،ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه

   



2859 
 

ويف تمممممممممممممرا ف العلمممممممممممممصم املنممممممممممممم  
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما  ج،

  

ان تمممممممممممممممصأمني اج  عممممممممممممممما لممممممممممممممممن 
 خيرجممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما

   
 ا! و  ا معا، أحما ال أتوصر كيف ولو  ا معا فالفقهال يقصلصن: ان ول

َال: )    (10:03:30س

 علم ال تيب. علم الكيفية، ويُ  ص عنو م أن يُ  ج ا :

لقكر، وا بال تيب، اما هكر ق ين اأحملل أو أحملة ق ين اله علم أ  ا وُ يعا عنموحما أن يُ 

 . كقا يقصلصن، اوا معا ثالثا له ا، ان وُ وا معا له أو وُ 

 وغيه.  ]الروض[ ]الشرو [يف (، كقا او  ا معا طلقد ثالثا وان ول)قاح: 

 ،  ين القكر أم اأحملل  و أوالا له ان أشكين كيفية ولعه ا، ال حمورل أيه ا وُ 

نني  طلقممة ن  ص طلقممة واحممو  أم اثاأحملل تق  طلق ني، والممقكر تق  طلقممة، وامل يقَّ 

يفيىُ  وَ " لهذا قال: فتْا واحدة ؛ واحو   َََ  .ْضِعها فَ احدةه"وإن ُأْشِك

َال:    ايقصح:  ين ممكن ي وصر يف القيورية أن يصلوا معا  س

: ما أ رل، اهلل أعلم. يقصح ممكن، لكن  ين ي ومممممممصر يف غي القيومممممممرية  ج ا :

 ( ما أ رل.ان تصأمني اج  عا لن خيرجا)
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َال:  (31:14:49) س

 .اا ثالثا اها  رجا معا ج ا : 
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َه(  )فص

ه عَّ  الطالِق " ِْيَََاِف  م عإذا َعَّىََََْ ه عَّ  ال ِْيََاِف أو َعَّىََََْ ه عَّ  ال َّ   م َعَّىََََْ

َْْت طَّْتيِن فيهما، وإن َعَّىَْه عَّ  ِقياِمها  م عَّ  ْت طََُّ امََ  ُوق ِع الطالِق، فََْ

ا َوَقَا عَّيََ   ِ  أو ََُّىمَََ ََُ ت ْت فَ احََدةه، وإن قََاَل: ََُّىمََا طَّىْْ امَََ ه لهََا فَََْ َطالقََِ

َه. فَ َجَدا طَ  ُُوَل  طَّْتيِن، وفي الثاني ِ َطالِقي فعنِت طال َْْت با  ." ال ًا َُّ

َه(" الطالل،  ق الطالل علليعا علَّ :  قا الفوين يف تعليقه بالطالل ":)فص

من  ل ابيف   ر ا -ان شال اهلل- حمقكر ا ، "يى  ِ يْ رَ "السُ ويف  قا ال اب املسألة 

 باب ُملهلل العهلم وطراحلفه.

 ََََْ ه عَّ  الطالِق  م َعَّى ِْيَََاِف  "إذا َعَّىََََْ ه عَّ  ال ِْيََاِف أو َعَّىََََْ م عَّ  ه عَّ  ال

َْْت طَّْتيِن فيهما ْت طََُّ امََ لل الطالل له تعليق الطالل ع: "ُوق ِع الطالِق، فََْ

  صر، وألفاه، منها: 

  طالق.  طالقة، فأحمده  أن يقصح: ان وق  علي ه 

  طالق.  ومنها أن يقصح: ان طلق  ، فأحمده 
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 رل     ين  ناك ف(ان طلق  )و (طالقة لي ه ان وق  ع) :بينه ا  ين  ناك فرلٌ 

 .تصلي ه حمقكر أمللة املونف أوالا  آيأش ا ن

الق،   قاح ط قاح: ان طلق   فأحمده اها علَّقه علل الطالل   علَّقه علل القيام: 

 طالق، فقامد. طلقد بقيامها.  فأحمده  هلا: ان ق ده 

قممممد   كقطمممالق( )ان طلق ممم  فمممأحممممده و ة:  اها طلقمممد كققمممد الي ني اأول

الطالِق  إذا َعَّىَْه عَّ " ولهذا قال:؛ ف ما اهللكم  تطلق طلق ني الي ني اأو،،

ِْياِف  م عَّ  ُوق ِع الطالِق". ِْياِف أو َعَّىَْه عَّ  ال   م َعَّىَْه عَّ  ال

َْْت طَّْتيِن فيهما": المسََََََََعل  الثالث :"  ق   فأحمده ان قاح: ان طل فَْاَمْت طََُّ

 طالق، فقامد، طلقد طلق ني.  د فأحمده  ن : ان قُ ،   قاح هلاطالقٌ 

عكسها - طالق طالق،   قاح هلا: ان طلق   فأحمده  فأحمده  ده  ن ان قاح هلا: ان قُ 

املسممألة   أشالد آمم و ة، تطلق واحو  :تطلق أم ال   قالصا، فقامد -يف ال تيب

 ص  ،قل ص مما ط، ُنه في الحْيْ  ما طَّْها، وإنما وقا الطالق ا ن؛ اللماللمة

  .أل أني الطالل وقعد ق ين قصهلا: "ان طلق  " : "إن"من اأوح قاح
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قاح: ان  :و ة ان علقه علل القيام،   علل وقصي الطالل أما المسَََََعل  الثاني :

طلق طالق، فقامد. ت فمأحممده  ةطالق طمالق،   قماح: ان وق  عليم ه  فمأحممده  ده  من قُ 

  يْاعه والتَّفظ به.ُنه عَّْها عَّ  وق ع الطالق ال عَّ  إطلق ني؛ 

"وإن َعَّىَْه عَّ   ":"وإن َعَّىَْه عَّ  ِقياِمها  م عَّ  َطالِقه لها فَْاَمْت فَ احدةه 

ه لهََا":  مم  طممالق.   قمماح: ان طلق  ممد فممأحمممده قمماح: ان قُ  ِقيََاِمهََا  م عَّ  َطالقََِ

 ؛، حوممممممممممممين ق ين قصح: ان طلق  ، أم بعو  ق ينده  ن طالق.  ين قصله: ان قُ  فأحمده 

َ ر، فال  .ُن اليمين سابْ   يتحَْ هذا الشرط بْيامها فال ي

 به ق ين أو بعو. أما اها قاح: ان وق  الطالل. فهقا يش ين آصال تلفظ

َََََََََََََََََ"ب تعا، تعليق الطالل علل الطالل $   هكر املونف ه وهكر ل، ََّما"َ

  صرتني: 

ا َوَقَا عَّيَ  َطالِقي " اُولي: تَُِ  أو ََُّىمََ َه":فَوإن قَاَل: ََُّىمَا طَّىْْ  عنِت طال

 ا ما حك ه ،كل ا وق  علي  طالقة، فأحمد طالق  ،كل ا طلق   فأحمد طالق

  قه حمفي القضية: الفرل بني طلق   ووق  علي ه طالقة:
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 قاح هلا:   ماها تقصلصن  (،طالق طالقة فأحمده  كل ا وق  علي ه ): نبدأ بالثاني 

 ملاها   الثاا،تطلق ث ا بعو ثالث أو أرب  ثصانكم تطلق  تطلق ثالثا ،  طالق أحمده 

 ََّما وقا الطالق) ، وقا الطالق. وه  قال:(طالَ أنتِ ) :ُنه لما قال لها

عََت ََّمََا" تفيََد التكرار، ف ق"   ُنى جََا ت الثََانيََ ، والثََالثََ  ،(طََالَ فََعنََتِ 

م- طَّْ  فتْا الطَّْ  الثالث .  .-عافانا اهلل وإيَا

 أحممممده )من املرات قممماح: ، وجمممال مر  (طمممالق كل ممما طلق ممم  فمممأحممممده )أمممما اها قممماح: 

ا  ال؛ واللاللة أيضممممممما  فيْا الطالق، صَََََار عَّيها طَّْتين. ؛، وق  الشممممممرط(طالق

 ْه عَّ  التطَّيَ ال عَّ  م رد وق عه، وه  ما تَّفظ إال مرة واحدة. ه عَّى ُنى 

ُُوَل  طَّْتيِن، وفي الثانيِ   ال ًا".قاح املؤلف: " َْْت با  طََُّ

 ليي لوينا وقد. ة"  قه تؤجلها ي، أنُ ر، "السُ  

َال:  أيه ا أعم وأيه ا أ ص الصقصي أم ا يقاي  الصقصي أعم. س

  .ل ج د شرطٍ  ؛والصقصي ح  لص من غي تلفظ ،ا يقاي :فالصقصي يش ين

  .وق  به الطالل، أو لص تلفظ بالطالل وجو شرطٌ ما لص  الصقصي يش ين
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 . حمقف علل  قا.باقة عنوحما فوصح يسي 

 م علل حم ينا ى و، وعلل  له، و   ه أمجعني.   وآلَّ واهلل أعلم، و لل اهلل

 اُسوَّ 

َال:  َه  ي حاماًل فعنتِ  نِ كُ "إن لم تَ قصله: سَََََ ََ َُ طْ وَ  فَ رُ . حَ طال ها اسَََََتبرائِ  ها قب

   ""في البائنِ  :ملاها قاح"، في البائنِ   ٍ ضَ يْ بحَ 

 .رجعي ال يضر؛ ح  ان وق  هبا الطالل ،أن الرجعية أصز وطأ ا ج ا :

 حميوح الوم عنو اهلل ين  ين يع م اآ مال   َال:س

 يع م اآ مال. ، الال ج ا :

 . قا يوح علل أحمه  م فسا ، وليي بوم حيضه   أنَّ طرحنا املسألة لن نُي 

َال:  ،ر الل نشممممللصكيين عُ أن َّ  يف بي  شممممةل  علل اومممما  ين أصز أن يصكين شممممخ سَََ

 هة الفق هفيوما  ص تكي  ولل ال  ال اقة

 .أعلم اهلل ،رلال أ  ج ا :

 .او لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و، وعلل  له و   ه أمجعني. جياكم اهلل  يا 
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 الدرس السابا والخمس ن
اته.  السالف عَّيكم ورحم  اهلل وبَر

بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل ر  العالمين، وصَّ  اهلل وسَّىم عَّ  
 نبينا محمٍد وعَّ  آله وصحبه أجمعين.

 ...أمىا بعد 

نفعنا مبا ي يُعُل نا ما ينفعنا، وأنن  يُفُقهنا يف الوين، وأنن  أنن  فنسأح اهلل 
 .يييوحما عل اا حمافعاا، وع الا  اهللاا احمه ول هل  والقا ر عليه علَّ نا، وأنن 

 ُ َّ أما بعو ...  

ِنِا[ف ا زلنا م   قا الك اب و ص ك اب  ْْ ِنا ِفي ِاْخِتَصار الُم ْْ  يف ]زَاد الُمست
ت،عا، ومجعنا به يف  الفقه علل مق ب ا مام امل هين أمحو بن حن ين 

 جنات النعيم، وكنا قو و لنا يف  قا الك اب ا، أبصاب الطالل.

اهلل و هلل رب العاملني والعاق ة لل  قني وال عووان اال علل المثاملني، و لل اهلل 
 وآلم وبارك علل حم ينا ى و  وعلل  له وأ  ابه أمجعني. 

 للهم اغفر لنا ولشيخنا ولل سل ني يا رب العاملني.ا
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َه  َه  فعنتِ   ِ القِ بطَ  تُ فْ ََّ : إذا حَ ( إذا قالَ )فص َه ط ،  م قال: أنتِ طال إن  ال
َْْت في الحالِ تِ مْ قُ  ال  طه رْ نه شَ ُ ونحِ ه  الشمسِ  َّ عِ ه بطُ َْ َّى ، ال إن عَ : طََُّ
َه  فعنتِ   ِ القِ بطَ  تُ فْ ََّ ، وإن حَ  ه َِّ حَ  َه ط   فعنتِ تُ مْ َّى ، أو إن ََ طال ه عادَ ، وأَ ال
َْْت واحدةً  ةً رى مَ   .ثه الا فثَ ، و ال ً انِ تَ نْ فثِ  نِ يْ تََ رى ، ومَ أخر  طََُّ

َه  َه  فعنتِ   ِ تُ مْ َّى ( إذا قال: إن ََ )فص ي، تِ كُ سْ اي أو حِّ نَ : تََ ي، أو قالَ ِْ ْى حَ فتَ  طال
َْْت، وإن بَ  َه  فعنتِ  بكالفٍ   ِ تُ أْ دَ طََُّ ، رٌّ ي حُ دِ بْ ه فعَ ب  َ تُ أْ دَ : إن بَ فْالتْ  طال

 .رَ آخَ  سٍ َِّ  ْ في مَ  ةِ دا َ البَ  فَ دَ عَ   ِ نْ ه ما لم يََ مينُ يَ  تْ َّى حَ انْ 

َه( إذا قال: إن خَ  ل  أو إن  نَ ي أو حت  آذَ نِ ي أو إال ب ذْ نِ إذْ  بغيرِ  تِ جْ رَ )فص
َه  إذني فعنتِ  بغيرِ  افِ مى حَ الْ  إل  غيرِ  تِ جْ رَ خَ  ب ذنِه،  م  ةً رى مَ  تْ جَ رَ . فخَ طال
أو  ،هوغيرَ  افَ مى حَ الْ  ريدَ تُ  تْ جَ رَ أو خَ  مْ ََّ عْ لها، ولم تََ  نَ ذِ ه أو أَ إذنِ  بغيرِ  تْ جَ رَ خَ 
َِّ منه إل  غيرِ  تْ لَ دَ عَ  َْْت في الك : أو قالَ  تْ ا شا َ مَ َّى فيه َُ  نَ ذِ أَ ، ال إن ه طََُّ

 .تْ جَ رَ  م خَ  زيده  اتَ . فمَ زيدٍ  نِ ذْ إال ب ِ 

َه( إن عَ   شا َ َْ حت  تَ لم َتْطَُّ  من الحرو ِ  هاأو غيرِ ن  بها شيوتِ مَ ه بِ َْ َّى )فص
، وإن ق ا َ . فشَ تَ وْ إن شِ  تُ وْ : قد شِ قالتْ  ، ف نْ اخ ول  تر  َْ : إن الَ لم َتْطَُّ

ما فال، هأحدُ  ا وإن شا َ ا معً شا َ حت  يَ  اْ َْ . لم يََ أب ك أو زيده  وشا َ  تِ وْ شِ 
َه  وأنتِ  َه  عنتِ ف رَ ِت الداَّْ خَ ا، وإن دَ عَ قََ . وَ اهللُ  إن شا َ  رٌّ ي حُ دِ بْ وعَ  طال إن  طال
َْْت إن دَ اهللُ  شا َ  َه  ، وأنتِ تْ ََّ خَ . طََُّ َْْت في تِ شيومَ أو لِ  ا زيدٍ ضَ لرِ  طال ه. طََُّ
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َه  ا وأنتِ مً كْ حُ  ََ بِ . قُ الشرطَ  تُ دْ رَ : أَ قالَ  ، ف نْ الحالِ  . الهاللَ  أيتِ إن رَ  طال
َْ حت  تَ ؤيتَ   رُ  َ نََ  ف نْ  َْْت بعدَ  راهُ ها لم َتْطَُّ  ها.غيرِ  ؤي ِ برُ  رو ِ الغُ  وإال طََُّ

َه( وإن حَ   بعضَ  ر َ خأو أَ  ََ خَ دْ منها فعَ   ُ رُ خْ دارًا أو ال يَ  َُ دخُ ال يَ   َ ََّ )فص
ا فيه منه،   بً  سَ بِ فََّ َغْزِلها ا من بً  ْ  ََ  سُ بَ َّْ ، أو ال يََ البا ِ  طاقَ  ََ خَ ه أو دَ دِ سَ جَ 

حَّ َ  الم ََ عَ ، وإن فََ  ْ نَ حْ ه لم يَ بعضَ   َ رِ فشَ  هذا اُنا ِ  ما َ   ُ أو ال أشرَ 
  ْ نَ حْ ه لم يَ بعضَ  ََ عَ ، وإن فََ فْرْ  وَعتاقٍ  القٍ في طَ  ِن َ عَّيه ناسًيا أو جاهاًل حَ 

 ه.َِّّ هَ َِّ عْ إال بفِ  رى لم يََبََ  هُ نى ََّ عَ فْ ليََ   َ ََّ ، وإن حَ هُ يَ  ِ نْ إال أن يََ 

َه ت،عا،: " قاح املون،ف   عنتِ ف  ِ القِ بطَ  تُ فْ ََّ : إذا حَ ( إذا قالَ )فص
َه   ".تِ مْ إن قُ  َه طال ،  م قال: أنتِ طال

من أبصاب تعليق الطالل، وقو هكرحما أن، الشيخ  -أيها ا  ص  الكرام- قا ال اب 
تعا، هكر عن شيخه الشيخ ع و الرمحن السعول أحمه كان  ابن علي ني 

ي هاوز  قه اأبصاب يف شرحه علل اليا ، ولكننا حنن حمأ ق ا وحمشرحها ت عاا 
ن، ها  قه اأمللة  و ها ا، فإتعا، و ة ليي املقوص  في لل ون،ف 

 اأمللة ال ت نا ل، ورمبا أمللة ت هو  من عور  ا، عور.

 هلقا ك ا قاح ال الول يقصح:   

 الكتب في أحذر جم دك عَّ  ماو 
 

 به بَ منه تب فيما جر  عر ه   
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ملالا آ ق معنا اها قاح: أحمده طالٌق انن طرش،  قا تعليٌق له علل املس  يين يف 
ون،ف، أما يف زمننا  ار ممكناا تطي عن طريق الطاحلر ، فاملونف  نا يعقو زمن امل

 باباا يف تعليق الطالل علل اهلللف.

ر المصنم     تعال  في هذا البا  مسعلتين: َذ

  َه  فعنتِ   ِ القِ بطَ  تُ فْ ََّ : إذا حَ إذا قالَ : "المسعل  اُول ،   قاح "طال
َه  أنتِ بعو هل : " هللكم تطلق وال ال   ص قاح: انن حلفد "، ف ا اتِ مْ إْن قُ  طال

 بطالق  فأحمده طالق،   قاح: انن ق ده فأحمده طالق.

"،  قا حلف بالطالل وال ما  ص حلف بالطالل   قا حلٌف تِ مْ إن قُ قصله: "
 بالطالل.

  انن قاح انن طلعد الش ي فأحمده طالق،  ين تطلق وال الص رة الثاني :
 ه فأحمده طالق،   بعو هل  قاح هلا: ال   ص أوح شةل قاح: انن حلفد بطالق

انن طلعد الش ي فأحمده طالق، تطلق وال ما تطلق  ال تطلق، ما الفرل بني قصله: 
 انن ق ده وبني قصله انن طلعد الش ي 

 اأوح: حلف. -

 اللان شرٌط وليي  لف. -
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َه  فعنتِ   ِ القِ بطَ  تُ فْ ََّ : إذا حَ إذا قالَ قاح املون،ف: " َه ط نتِ ،  م قال: أطال  ال
َْْت في الحالِ تِ مْ إن قُ  "،  قه الوصر  اأو، فيها طالل، انن قاح: انن ، طََُّ

ق ده فأحمده طالق تطلق، انن قاح: انن  رجده من الوار فأحمده طالق ما رأيكم  
حمفي الشةل حلف وال ما  ص حلف، اهلللف بالطالل يعا أنن يعلق الطالل علل 

 أمر  تفعله  ة.

 عندنا ص رتان:

، أو انن  رجده من اُول الص رة  - : تعليق الطالل علل فعلها كأنن ق ده
، أو انن زرته فالحمةا، كين  قا حلف وال ال  حلف.  الوار، أو انن تكل ده م  فالن 

: أنن يضيفه ا، وقد  مس ق ين، اها جال رمضان فأحمده طالق، الص رة الثاني  -
 قة. ة تأش رمضان وال رمضان يأش من غي فعلها، ما هلا عال

حيو "، وأ ن واهلل أعلم  قا املصل  الص  ه َِّ ال حَ  طه رْ ُنه شَ اهاا  قا قاح املون،ف: "
ما فيه  قا املصل  غريب عن أآلصب اليا ، ما ال رابة فيه  تعليين، أ نه املصل  
الصحيو يف اليا  القل علين قاح أحمه كقا، واال يف اليا  يقكر املساحلين وال يقكر 

 ال عليالت.

 من ر ِّ  راسِ الغِ و  رِ ذْ البَ  َ نُ   طُ رَ تََ شْ وال يُ املساقا  وامليارعة قاح: " يف مصل  يف
 "،  قا ممكن يكصن تعليين، يف مصل  يف أوح ]ك ابالناسِ  َُ مَ ، وعَّيه عَ اُرضِ 
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"، هص مُ  بُ  ِ يَ  بِ هَ المذْ  رُ وظاهِ الويام[ ليي تعليالا لكن هكر اخلالف قاح: "
 فاهلل أعلم.

 طه رْ ُنه شَ   هح ِ ون الشمسِ  َّ عِ ه بطُ َْ َّى ال إْن عَ : "با المسعل  الثاني  في هذا ال
 ". ه َِّ ال حَ 

 اهاا املسألة اأو،: انن حلفد بطالق ه فأحمده طالق.

َه  فعنتِ   ِ القِ بطَ  تُ فْ ََّ وإْن حَ املسألة اللاحمية: " َه    فعنتِ تُ مْ َّى ، أو إن ََ طال ، طال
َْْت واحدةً  ةً رى ه مَ عادَ وأَ   ".الثه فثَ  ا، و ال ً انِ تَ نْ فثِ  نِ يْ تََ رى ، ومَ أخر  طََُّ

ا قاح هلا: انن   قا الرجين قاح المرأته: انن حلفد بطالق ه فأحمده طالل، جال غوا
َه ط فعنتِ   ِ القِ بطَ  تُ فْ ََّ إْن حَ حلفد بطالق ه فأحمده طالق، قصله: " " أليي ال

حلفاا بالطالل  ف  قق به الشرط اأوح و ص أيضاا احمشالٌ لشرط  جويو، فلص قاهلا 
ثاللة تطلق مر  ثاحمية وال ال  تطلق مر  ثاحمية، لص قاهلا مر  رابعة تطلق مر  ثاللة مر  

 وال ال  حمعم،  قه مسأل نا.

ََ وكقل  لص قاح: " َه    فعنتِ تُ مْ َّى إْن   "، أيه ا أعم انن كل    وال انن حلفدطال
نن  ابطالق ه  الكالم أعم من اهلللف، اهلللف لرٌب من لروب الكالم، فقاح: 

ا كل ها   كل ها وال م  ،طالقٌ    فأحمده  ُ  ن لَّ ،   قاح: انن ك، طالقٌ    فأحمده  ُ  ن لَّ ك، 
   قاح: انن حلفد بطالق ه فأحمده ، طالقٌ    فأحمده  ُ  ن لَّ انن ك، كل ها، لص قاح: 

 طالق كل ها وال ال  كل ها، فكرره  كقا.



2872 
 

َْْت واحدةً  ةً رى ه مَ عادَ وأَ  قا معىن قصله: "   كل   ه فأحمده انن "، نِ يْ تََ رى ، ومَ أخر  طََُّ
ا قاح: انن كل   ه فأحمده طالق، حمقصح: كل  ها اهلل يهوي ،  طالق،   جال من غوا
طلقد، قاح: اهلل املس عان، أع قر ل ه علل أن كل   ، تطلق مر  ثاللة وال ال  

َّمها  . تطََّ ُنهَ 

،  قه تصقف  نا، لص   اهاا  ص علَّق الطالل علل كالمها، لكن اها قاح: أع قر ل ه
كل ها بعو هل  ما يف تعليق جويو، وك ا قلد لكم أحما أعيو  قا الكالم أن، 
-بعض الناو قو حيضر يف جملي  ما كان حالر يف جملي آابق، املساحلين  قه 

 و ة مساحلين الطالل تكلر علل ألسنة الناو. -أيها ا  ص  الكرام

روا ما أمكن من الص ر: فالفْها     يحاول ن أْن يَذ

  ورب الطالب يف امللكة، فكلر  اأمللة وكلر  ال ط يقات تورب الطالب: ليأواًل  -
 وتل د عنوه القاعو .

 : أن، كلياا من  قه الوصر مصجص   يف الصاق .اُمر الثاني -

َه " "،  قا الفوين يف تعليقه بالكالم، اأوح يف تعليقه باهلللف وهكر مسألة فص
 م.الكالم أيضاا، ولكن  قا  اٌص ب عليقه بالكال

" ََ َه  فعنتِ   ِ تُ مْ َّى إذا قال: إْن   ".يِْ ْى حَ فتَ  طال
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ل كالم  ، الطالل معلق علل أطالقٌ  فأحمده   ه  ُ  ن لَّ انن ك، آأآألكم: انن قاح ليوج ه: 
عول طالٌق، فابعول عا، ماها تقصلصن كل ة فاب فأحمده   ه  ُ  ن لَّ هلا، فلص قاح: انن ك، 

 تطلق، اهاا تطلق. عا كالم وال ليي بكالم  كل ها وال ما كل ها 

ََ وهلقا قاح: " َه  فعنتِ   ِ تُ مْ َّى إذا قال: إْن  "، أو يحِّ نَ تََ  :أو قالَ  يِْ ْى حَ فتَ  طال
َْتْ تِ كُ سْ ا: أو قالَ ف ن ة و رل عا، تطلق وال ال  تطلق، " "، انن كل    ي، طََُّ

فأحمده طالق فاآكد، كل ها وال ما كل ها بعو الي ني  كل ها تطلق، اهلل 
 املس عان.

َه  فعنتِ  بكالفٍ   ِ تُ أْ دَ وإْن بَ " لمسعل  الثاني  في البا :ا يه ا أعم انن  "، أطال
، أما انن بوأت ه بكالم  فيخ ص  كل   ه وال انن بوأت ه بكالم  انن كل   ه

 باالب وال أما لص آأل ه آؤاالا فأجاب بوأ ا بالكالم وال ما بوأ ا  ما بوأ ا.

َه  عنتِ ف بكالفٍ   ِ تُ أْ دَ وإْن بَ وهلقا قاح: " ، رٌّ ي حُ دِ بْ به فعَ   َ تُ أْ دَ : إْن بَ فْالتْ  طال
"، قاح: انن بوأت ه بكالم فأحمده طالق، قالد: أحما انن بوأت  بكالم همينُ يَ  تْ َّى حَ انْ 

ُنه  اآلن انحَّت يمينهفع ول حر، أو انن بوأت  بكالم فلله علة، كقا وكقا؛ 
كالف فال بدأت بالإذا تكَّم بعد ذل  لم يعد مبتدئًا بالكالف بَ هي التي 

، اال اها وجوت حميةٌ تورف  قا اللفظ عن  ا ره وتقيوه، النية  وص العام يْا
 وال ما  ووه   ووه.

وأت ه "، انن قوو انن برَ آخَ  سٍ َِّ  ْ في مَ  ةِ دا َ البَ  فَ دَ عَ   ِ نْ ما لم يََ وهلقا قاح: "
يف  لبكالم  يف جملي    ر، فهة قالد: انن بوأت  بكالم يف  قا اجمللي، جا
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جملي ثان وجلي وولعصا الشال والقهص  وبوأ ي كلم معها، و ص قو حمصم انن 
بوأت ه بالكالم يف جملي    ر تطلق وال ما تطلق  تطلق؛ أحمه حمصم انن بوأت ه 
بالكالم يف اجمللي ا  ر،  وص العام؛ أن، اأ ين انن بوأت ه بأل كالم  فيو ين 

صر  ا حمصم اجمللي القا م  ارت املقوص   فيه  قا اجمللي واجمللي القا م، فهص مل
 من الوصر وليي كين الوصر.

   احم قين ا، فوين  يف تعليق الطالل علل ا هن.

َه "    صر "، يقكر ا ن أربينِ ي أو إال ب ذْ نِ إذْ  بغيرِ  تِ جْ رَ ( إذا قال: إْن خَ )فص
 ل عليقه علل ا هن:

  فأحمده طالق.ينِ إذْ  بغيرِ  تِ جْ رَ إذا قال: إْن خَ : "الص رة اُول ،" 

  انن  رجده اال بإهن فأحمده طالق.ينِ أو إال ب ذْ : "الثاني ،" 

  انن  رجده ح   هن ل ه فأحمده طالق.ل ِ  نَ أو حت  آذَ : "الثالث ،" 

  َه ط إذني فعنتِ  بغيرِ  افِ مى حَ الْ  إل  غيرِ  تِ جْ رَ أو إْن خَ : "الرابع "،  قه ال
 ا،   ال، ااا تطلق انن  رجده م  تطلق انن  رجد ا، اهلل ام ب ي اهحمه تطلق

 غي اهلل ام ب ي اهحمه.
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عنوحما بعو هل  اأحصاح،  قه املرأ  الد قاح هلا زوجها واحو من  قه األفاه 
لتي يْا ما هي الحاالت ااأربعة هلا حالة أب فيها الطالل ويق  فيها الطالل، 

 فيها الطالق 

اح:  د تأهن ل أ رل أزور أ د  ق"، جالت قالد: لص  هب ذنِ  ةً رى مَ  تْ جَ رَ فخَ "
،  رجد زارت أ  ها، وجالت مر  ثاحمية و رجد ا، الع ين بوون  أهحمد ل ه

 اهحمه، ما اهللكم  

  ني."، تطلق؛ ل  قق الشرط القل ُعلق،د عليه اليهإذنِ  بغيرِ  تْ جَ رَ  م خَ قاح: "

يد ب ي ال  "، الرجين ملا قاح: انن  رجده من مْ ََّ عْ لها ولم تََ  نَ ذِ أو أَ اللان: " -
اهن فأحمده طالق، زعلد وه  د، فهص ح  خيرل من اأزمة قاح: قو أهحمد هلا 

 بوون أنن خيم ا، ماها قاح اأ  اب  

في الَّغ   ُنم لفظ  اُذنيقصلصن: انن  رجد ومل تعلم با هن فإ ا تطلق؛ قالصا: 
ن  ض ؛ لقل  ُيس ل اأهان ل ةا ا عالم، فقالصا: ا هن تتتضمن اُعالف

ا عالم، ف هر  الس ا  ب ي أنن خيم ا ال يع م اهحماا، ولكن اها قلنا هبقا فإحمنا 
و ُنم الني  تخص  الَّفظ وتصرفه عن ظاهره أحمقيوه مبا مل ينصه  الف هل ؛ 

 .ال تصرفه  ال تصرفه

 ي  ه املسألة اأ"،  قهمنه إل  غيرِ  تْ لَ دَ ه، أو عَ وغيرَ  افَ مى حَ الْ  ريدَ تُ  تْ جَ رَ أو خَ "
" يف مسألة م،ن همنه إل  غيرِ  تْ لَ دَ ه، أو عَ وغيرَ  افَ مى حَ الْ  ريدَ تُ  تْ جَ رَ إْن خَ  ة "
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قاح: انن  رجده ا، غي اهلل ام ب ي اهن، ماها فعلد   رجد ا، اهلل ام، 
وقالد: باملر  أحما بق ب لل  ام وبق ب للسصل تطلق وال ال  فق  د اهلل ام 

 ام  اهلل امات الد يُ  سين فيها، محامات يف والسصل، اهلل ام وما املقوص  باهلل
أ ين الشام وكقا يُ  سين فيها، فخرجد ا، اهلل ام وا، السصل تطلق وال ال  

 .تطََّ ُنها خرجت إل  غير الحماف

ب "، ه  د ا، اهلل ام يف الطريق قالد: ال أه همنه إل  غيرِ  تْ لَ دَ أو عَ الراب : "
أ ين  رجد أجين اهلل ام، قاح الفقهال لل  ام أه ب ا، السصل، لكن أحما يف ا

 تطلق، وكين  قه اأمصر ااا  ة تط يٌق للقاعو .

َِّ قاح: " َْْت في الك "، يف الكين  قه أرب   صر، ا ن أحصاح  رل فيها وال طََُّ
  الث أح ال:يق  الطالل ما  ة  

 " ده "، بعو ما قاح: انن  رجده ب ي اهن فأحمتْ ا شا َ مَ َّى فيه َُ  نَ ذِ أَ ال إْن
طالق، قاح: قو أهحمد ل ه أنن  رله كل ا شئده بعو هل  أعطا ا اهن مف ص ، 

 أل مر   رجد بعو هل   رجد بإهن وال ب ي اهن  بإهن.

 " :و  "، قاح: انن  رجده ب ي اهن زيزيدٍ  نِ ذْ : إال ب ِ أو قالَ الوصر  اللاحمية
"، ال تْ جَ رَ خَ  م  زيده  اتَ فمَ فأحمده طالق ومات زيو ف ا اهللين  قاح املوُنف: "

 زيدٍ  نِ ذْ إال ب ِ  :أو قالَ "، تْ ا شا َ مَ َّى فيه َُ  نَ ذِ أَ ال إْن تطلق؛ أحمه قاح يف اأوح: "
ا انن  رجده اال بإهن زيو زيده  اتَ فمَ  "؛ أحمه ال ي وصر، ال أكنه أنن يكصن قا وا

 ح  بعو مصته،  قا غي م وصر، فعل نا أن،  صر  مصته غي مقوص    يف هل .
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َه "   قاح: َه "، يف تعليقه باملشيئة، "فص "، يقصح: انن هاشيوتِ مَ ه بِ َْ َّى ( إذا عَ )فص
ها أو غيرِ  نْ  بها شيوتِ مَ ه بِ َْ َّى إْن عَ شئده فأحمده طالق  قه  صر  تعليقه باملشيئة، "

َْ حت  تَ  من الحرو ِ  ، اها شئده فأحمده شا َ لم َتْطَُّ ، م  شئده  "، انن شئده
َْ حت  تَ لم َتطْ طالق، م  تطلق  قاح: " الت أنن تطلق "، م  شاخ ول  تر  شا َ َُّ

 طلقد.

-فإها ملا قاح هلا الرجين: انن شئده فأحمده طالق، فقالد: قو شئد انن شئد، 
تريوه  ص القل يشال، فقالد: قو شئد انن  -رجعد علل قصهلم الكصر  مللع ه

 شئد، ف اها قاح الرجين  قو شئُد، فهين تطلق وال ال 

َْ  ا َ ، فشَ تَ وْ إن شِ  تُ وْ : قد شِ قالتْ  ف نْ قاح املوُنف: " ،  ص قاح: ال، "لم َتْطَُّ
َه قَّبيه خحمعم أحما شئُد، فهين تطلق  قاح: ال، ما تطلق؛  فيه ُنم المشيو  فع

، أنن تقصح: اها طلعد الش ي فأحما شئد، ال، انن شئد منها ال يمكن تعَّيْه
 فأحما شئد، ال،  ة ما شالت يف اهللقيقة.

ا شا َ حت  يَ  اْ َْ ، لم يََ أب ك أو زيده  وشا َ  تِ وْ : إْن شِ وإْن قالَ ": المسعل  الثاني 
"، اها أحمده تريول الطالل أحمده وأبصكه قو أب ك وشا َ  تِ وْ إْن شِ "، قاح: "امعً 

شئ  ا فأحمده طالق، قالد: قو شئد، ه  د أبص ا: يا أيب، تريو أبص ا يشال قاح 
ا م  زوج  رفض، تطلق وال ما تط ا، لق  ال تطلق ح  يشالا معا أبص ا: ال، أبوا

 "، فال تطلق.هما فالأحدُ  وإْن شا َ "
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َه  وأنتِ : "المسعل  الثالث  في البا  "، أحمده اعَ قََ وَ  اهللُ  إْن شا َ  رٌّ ي حُ دِ بْ وعَ  طال
ي دِ بْ عَ و طالٌق انن شال اهلل، تطلق وال ما تطلق  يقصح ل : يق  الطالل منهياا، "

قاا مبهر  وال ال  يع ق الع و، وال يع م  قا تعلي "، يع ق الع واهللُ  إْن شا َ  رٌّ حُ 
 قصله: انن شال اهلل فإ ا تطلق.

َه  فعنتِ  ِت الدارَ َّْ خَ وإْن دَ : "المسعل  الرابع  َْْت إْن ، طَُّ اهللُ  إْن شا َ  طال
"، حمفي القضية انن قاح يف الطالل املنهي: أحمده طالٌق انن شال اهلل، تْ ََّ خَ دَ 

وانن قاح: انن   لده الوار انن شال اهلل فأحمده طالق  ف ك ه كقصله: أحمده طالق،
 ف ك ه ك ا لص قاح: انن   لده الوار، مبهر  ما تو ين طلقد.

َه  وأنتِ : "هذه الخامس  في البا  َْْت في ه، طَ شيوتِ مَ أو لِ  ا زيدٍ ضَ لرِ  طال َُّ
َه  أنتِ "، الالم  نا "الحالِ  ، شرط"، ك  ين أنن تكصن لل عليق أو للا زيدٍ ضَ لرِ  طال

أحمده طالٌق اها رلة زيٌو، أو أحمده طالٌق اها شال زيٌو، وك  ين أنن تكصن لل عليين 
 واأقرب واأ هر محين الالم علل ال عليين وال علل الشرط  علل ال عليين.

وهلقا عنوكم يف أ صح الفقه يف مسال  العلة يقصلصن: ان، من  يغ ال عليين الالم، 
الق لرلا ل ال عليين، حمقصح: قصله أحمده طفاأ ين محلها علل ال عليين، فن  لها عل

ا قو رلة،  ص طالٌل معلٌق أو منهي   زيو، يعا أحمده طالق من أجين أن، زيوا
 منهي، أما اها قوو الشرط ف ا اهللكم 

 و ين يق ين  ياحمةا  من باب أو،، ال "،امً كْ حُ  ََ بِ ، قُ الشرطَ  تُ دْ رَ : أَ قالَ  ف نْ "
د ح عنو القالة: واهلل يا شيخ، أحما قلش َّ يق ين حك اا ويق ين  ياحمةا، فلص قا
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لرلا زيو وأقوو أل اها رلة زيو، القالة جال بييو  قا زيو رالة  قاح: ال، 
 لسد رالياا، تطلق وال ما تطلق  ال تطلق؛ أحمه حمصم به ال عليق والشرط.

َه  وأنتِ : قصله: "المسعل  السادس  في البا  ،  قه "الهاللَ  أيتِ إْن رَ  طال
عنا يف ]ك اب الويام[، وف،س،ر هبا ال هصش واخللصش ومجاعة من املسألة مرت م

امل أ رين كالم اأ  اب يف مسألة  من مساحلين ك اب الويام، قالصا:  قه مفسر  
َه  وأنتِ هبقه، " َْ ؤيتَ   رُ  َ نََ  ، ف نْ الهاللَ  أيتِ إْن رَ  طال وإال  راهُ  حت  تَ ها لم َتْطَُّ

َْْت بعدَ   ".هاغيرِ  ؤي ِ برُ  رو ِ الغُ  طََُّ

 له حالتان: قا رجيٌن قاح المرأته: انن رأيده اهلالح فأحمده طالق، 

 : أنن يكصن قو حمصم رؤي ها  ة، انن رأيده اهلالح، يعا أحمده  الحال  ُول
ا العيو رأم الناو اهلالح  ا رمضان وال غوا بعين  رأيده اهلالح، وأعلنصا قالصا: غوا

شهر، انن ة ال ورية ومل ينصه   صح الومل تر، تطلق وال ال  ال تطلق؛ أحمه حمصم الرؤي
طلق  "، يعا وانن مل ينصه رؤي ها بعينها، ف   توإالمل ينصه هل   قاح املون،ف: "

َْْت بعدَ قاح: "  ".هاغيرِ  ؤي ِ برُ  رو ِ الغُ  طََُّ

، قاح: انن رأيده  الح رمضان فأحمده طالٌق، وال طلعد  اها قالصا: غواا رمضان ملالا
ت قل لد ال يد، وقفلد ال لفييصن ح  ما ترم اهلالح و ت  رم اهلالح جلسد قف

علل هم ه، فأُعلهن   صح الشهر ورأم الناو اهلالح، آألناه قلنا له: تعاح،  ين 
حمصيد رؤي ها بنفسها بعينها قاح: ال، ما حمصيد هل ، ف   تطلق  ب روب الش ي 

ا رمضان.  اها قالصا: غوا
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"، وماها قلنا يف  ِ ََّ بِ ْْ مُ الْ  ارًا فه  لَّىيََّ ِ هَ نََ  يَ ؤِ وإْن رُ املسألة يف ]ك اب الويام[: "
شرحها  قلنا: املرا  حمفة كصحمه لليلة السابقة ال اث ات   صح الشهر بقل  اهلالح 
القل رؤل يف النهار، ك ا لص رؤل يف  ار ملالا يصم ال اآ  والعشرين،  ين حمقصح: 

ا رمضان  ال، حمقصح: اها مل يُمر، بعو غروب الش ي ال ي ع و به، من أين غوا
أحضروه  قالصا: أ م قالصا: انن قاح: انن رأيده اهلالح فإاا تطلق برؤية اهلالح بعو 

 ال روب، فوح علل أن، الرؤية ق ين ال روب غي مع م .

َه : "قاح   "،  قا الفوين فيه مساحلين م فرقة.فص

َه "  ".دارًا َُ دخُ ال يَ   َ ََّ ( وإْن حَ )فص

 فرقة:  ة حوصح بعض الشرط، اها علق الطالل أوح مسألة يف  قه املساحلين امل
ة اها فعين ال عض، و  -آ أش بعو قليين-علل شرط  ف وين بعضه، املسألة ال الية 

عنوحما حوصح ال عض وفعين ال عض، حوصح ال عض له  صر هكر املون،ف 
 :تعا، أرب   صر 

 بعضَ  خر َ أو أَ  ََ خَ دْ منها فعَ   ُ رُ خْ دارًا أو ال يَ  َُ دخُ ال يَ   َ ََّ وإْن حَ : "اُول  -
"، مل تطلق أو مل حينيت يعا املقوص  باهللنيت البا ِ  طاقَ  ََ خَ ه أو دَ دِ سَ جَ 

الطالل، انن حلف قاح: واهلل ال أ  ين  ار زيو ، فأ  ين يوه وأ ق شةل من  ار 
زيو، تطلق وال ما تطلق  قاح: انن   لد  ار زيو  فأحمده طالق، أو انن   لده 

  لد يو ا تطلق وال ال  ال تطلق، اهاا  قه املسألة  ار زيو  فأحمده طالق، فأ
 اأو،.
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أو ال خيرل من الوار، قاح: واهلل ما أ رل من ال يد انن  رجد من ال يد فهة 
طالق، أو انن  رجده من الوار فأحمده طالق وجالت جار ا تعطيها   ن ط خة 

 ال  الهلا شةل وال حلل، ف وت يو ا وأ قت، فخرجد يو ا من الوار تطلق و 
 ال تطلق؛ أن،  قا ليي  روجاا.

، "، ال اب يكصن له ا طار  قا لل ابالبا ِ  طاقَ  ََ خَ أو دَ : "المسعل  الثاني  -
فأحمد جئد كد ا طار لل اب لكن ما جتاوزته  ين  قا   صح  انن   لده الوار 
فأحمده طالق، فهالت عنو باب ال يد، و  لد ا، حو الطال ومل ت هاوزه تطلق  

 ".َغْزِلهاا من بً  ْ  ََ  سُ بَ َّْ أو ال يََ تطلق، "ال 

فا  ُيس فا  منها يف باب اأأان وُيس  -أيها ا  ص  الكرام-ط عاا  قه املساحلين 
منها  نا يف باب الطالل، فإها حلف ال يو ين  اراا فو ين طال ال اب حينيت  

 ال حينيت، اها علَّق الطالل عليه يق  الطالل  ال يق  الطالل.

: واهلل ال أل ي ثصباا من "، قاحا فيه منه  بً  سَ بِ فََّ َغْزِلها ا من بً  ْ  ََ  سُ بَ َّْ أو ال يََ " -
غيح فالحمة، ففالحمة  قه  يطد قطعة ق اش   ي  وأعط ها ليوج ه وزوج ه 
اآ خومد  قه القطعة ول ن ها اللصب فل ي اللصب حينيت  ال حينيت، وال يق  

 الطالل انن كان طالقاا.

"،  ْ نَ حْ ه لم يَ بعضَ   َ رِ فشَ  هذا اُنا ِ  ما َ   ُ شرَ و ال أَ أ: "المسعل  الرابع  -
 قه الكاآة قاح: واهلل ال أشرب مال  قا الكأو فشرب بعضه، حينيت وال ما 
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قه مساحلين ، فه  ُنه لم يشر  ماؤه شر  بعض مائهحينيت  قاح ل : ال حينيت
 يف حوصح ال عض ال حيوين هبا اهللنيت.

اًل المحَّ َ  عَّيه ناسًيا أو جاه ََ عَ إْن فََ و   احم قين ا، مسألة  أ رم و ة: "
ه "، قاح: واهلل ال أ  ين  ار زيو ، فو له حماآياا أحمفْرْ  وَعتاقٍ  القٍ في طَ  ِن َ حَ 

أني أو جا الا أ ا  ار زيو حيس ها  ار ع رو فو لها، حينيت وال ال  ال حينيت، 
يو  حماآياا ر ز لكن لص قاح: انن   لد  ار زيو  فامرأته طالق زوج ه طالق، فو ين  ا

 أحمه حلف بالطالل، أو جا الا أ ا  ار زيو تطلق زوج ه وال ال  تطلق.

"، خبالف آاحلر اأأان، انن قاح: انن   لد  ار وَعتاقٍ  القٍ في طَ  ِن َ حَ قاح: "
 زيو فع ول حر، و  له جا الا أو حماآياا يع ق وال ال  يع ق.

، املشروط ال حمنمثر يف هل  ا اهاا عنوحما الطالل والع ال جمر  يصجو الشرط يصجو
 تقكره أو حمسياحمه وال ا، عل ه أو جهله، أما يف اأأان املكفر  فيع م عل ه وهكره.

 ََ عَ إْن فََ و   احم قين ا، فعين ال عض اها حلف ال يفعين شيئاا ففعين بعضه قاح: "
يم  "،  قه اها قاح: أفعلن كقا، ففعين ال عضهُ يَ  ِ نْ إال أْن يََ   ْ نَ حْ ه لم يَ بعضَ 

ه لم بعضَ  ََ عَ إْن فََ بالي ني وال ما يم  قاح: ال يم بي ينه، وال حينيت املسألة "
 "، يعا لص قاح: ال أشرب مال  قا ا حمال فشربه فإحمه ال حينيت. ْ نَ حْ يَ 

لعاف وتعمم أنم الني  تخص  ا: الْاعدة -ك ا قلنا-"، وط عاا النية هُ يَ  ِ نْ إال أْن يََ "
فعين  سألة السابقة يف فعين ال عض يف م،ن حلف ال ي، م،ن حلف ليفعلن، املالخاص
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كقا، حلف ال يشرب مال ا حمال فشرب بعضه حينيت وال ال  ال حينيت، لص حلف 
 ال يفعلن كقا  

َِّّ َِّ عْ إال بفِ  رى لم يََبََ  هُ نى ََّ عَ فْ ليََ   َ ََّ وإْن حَ " هلل ليشربن مال ا حمال ال "، لص حلف واههَ 
و نا   ناك قلنا: ال حينيت بفعين ال عضحينيت ال يم اال بشربه، حمفي القضية 

حمقصح: ال يم اال بفعين الكين،  ة كلها حمفي الشةل، حمفي القضية انن حمصم فله 
 ما حمصم.
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َِ  با ُ    ِ َِّ حَ في الْ  التعوي
ه إال أن عَ ه نفَ مينَ يَ  لَ وى عَ وتَ   َ ََّ ه، ف ذا حَ رَ ظاهِ   ُ خالِ ه ما يُ ظِ فْ بََّ  ريدَ ومعناه: أن يُ 

 كانٍ مَ بِ  ديع ه ه وَ وله عندَ  ك شي ه عندَ  ما لزيدٍ  مه ظالِ  هُ فَ َّى ظالًما، وإن حَ  ك نَ يَ 
  َ ََّ ، أو حَ هكانِ مَ    غيرَ  َ ههنا ونََ  ما زيده   َ ََّ ه أو بما الذي، أو حَ   غيرَ  َ نََ فََ 

في   ْ نَ حْ ها لم يَ  ِ نْ ديعٍ  ولم يََ ه في وَ تْ ا فخانََ ْقِت مني شيوً رَ ه ال سَ عَّ  امرأتِ 
 َِّ  .الك

 ا، باب ال أويين يف اهلللف، ما باب ال أويين يف تعا،   احم قين املون،ف 
 اهلللف، ما معىن ال أويين يف اهلللف 

َِ  با ُ قاح: " "، أوح مسألة معنا ال أويين يف اهلللف، قاح:  ِ َِّ حَ في الْ  التعوي
االا علل "، أنن يكصن  ا ر اللفظ  هرَ ظاهِ   ُ خالِ ه ما يُ ظِ فْ بََّ  ريدَ ومعناه: أْن يُ "

  ر، فلص حلف وقاح المرأته: انن وطئ  ه فأحمده  شةل و ص يريو بقل  شيئاا
طالق، وما معىن الصطل   ا ره اا اي، لكنه قوو الصطل بالقوم، فصطئها مبعىن 

 قا مساحلين  ، وهكر الفقهال يفُنه ينفعه التعويَاا اي تطلق وال ال  ال تطلق؛ 
 و صر كلي .

مثامل ال يق ين "، ا حمسان الظالًما ك نَ ه إال أْن يَ عَ ه نفَ مينَ يَ  لَ وى عَ وتَ   َ ََّ ف ذا حَ "
تأويله يف اهلللف وال يمأ به ال من ا  اهلللف كاهباا وال من ا  المثلم، ملاح هل : 
 علة، شةل، ما لييو  

رجين ا عة عليه عنو القالة عليه  ين، وقاح: واهلل ما لييو 
 علة، شةل،  ص شةل وال 

ا معلة، شةل، وقوو مبا ما املص صلة يعا القل لييو 
  ص شةل  شةل.
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فقوو مبا ما املص صلة و ص  امل، مماطين يأ  وال ال  يأ ، ينفعه ال أويين  ال ينفعه 
 ال أويين.

 إًذا عندنا حالتان:
 .حالة المثامل 
 .وحالة غيه تنف  يف غي حالة المثامل وأما المثامل فال تنفعه 

"، حلَّفه ك شي ه عندَ  يدٍ ما لز  مه ظالِ  هُ فَ َّى وإْن حَ هكر املؤلف  صراا لل أويين ملاهلا: "
 امل جال رجين  امل يريو يسرل ويأ ق أمصاح زيو، ما يريو أمصال  أحمد يريو 
أمصاح زيو، فو ين قاح: أعطا كين ما عنوك من أمصاح زيو، قاح: واهلل، ما لييو  
عنول شةل، وحمصم مبا املص صلة القل، أصز وال ال  أصز هل  وال يع م  قا من 

 الكقب.
حمصم مبا  "، القل هكرحماه اهاه أو بما الذي  غيرَ  َ نََ فََ  كانٍ مَ بِ  ديع ه وَ  هوله عندَ "

القل، وقو ال يس  ضر أنن ينصل مبا القل، قاح:  ين زيو له عنوك شةل  قاح: 
واهلل، ما لييو عنول شةل، ويقوو ما لييو عنول شةل يف السيار ، لكن له 

 ينفعه هل . ه هل  وال ال أشيال عنول يف ال يد ح  ينقق أمصاله من المثامل ينفع
، "، قاح له: زيو  نا عنوك  قاح: واهللهكانِ مَ    غيرَ  َ ههنا ونََ  ما زيده   َ ََّ أو حَ "

ما زيٌو  هنا، أشار بيوه ا، يوه، يقوو ما زيٌو  نا يعا ما  ص يف يول يف ال يد 
 نفإحمه ال حينيت، ويُروم أن، ا مام أمحو ملا جالوه ي  لصن عن املروزل قالصا: أي

املروزل  قاح: وما يون  املروزل  املروزل ليي  نا، ماها يفعين املروزل ما يون  
 املروزل  نا، وأشار بيوه، اهلل أعلم.
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ِت مني قْ رَ ه ال سَ عَّ  امرأتِ   َ ََّ أو حَ : "ص رة أخر  من التعويَ في الحَّ 
    لف، و"، السرقة غي اخلياحمة وال شةلٌ واحها ِ نْ ديعٍ  ولم يََ ه في وَ تْ ا فخانََ شيوً 

وانن آرقده ملالا  ة مضيعة شةل من أمصاله، فقاح: انن كنده آرقده ما ماالا 
فأحمده طالق، و ة قو أ قت منه و يعة أعطا ا شةل كفمثه عنو ا وبعو هل  

  احم ه يف  قه الص يعة، يعا أ قت الص يعة وليع ها واتورفد فيها.
ما معىن   ياحمة ال حو فيها،  قا يف املفهصم الفقهة آرقة وال ال  ليي آرقة  قه

ال حو فيها أ ا م احة ىرمة، لكن ليي فيها حو وال تو ين يف معىن السرقة، 
فإنن قاح: انن كنده آرقده شيئاا فأحمده طالق، وحمصم مطلق أ ق املاح تطلق وال ما 

 تطلق  تطلق، وانن حمصم  اص السرقة فقط فله ما حمصم وال تطلق.
ل  اُصَ أنها ولم ينِ  ذ"، ديع ٍ ه في وَ تْ ا فخانََ شيوً  ْقِت منيرَ ال سَ وهلقا قاح: "
َِّ   ْ نَ حْ لم يَ ، "ال تدخَ  "،  قا باب ال أويين يف اهلللف.في الك

ويف ك اب ]ا قناي[ لل هاول و]كشاف القناي[ جتوون يف باب ال أويين باهلللف 
ا م، جأمللةا كلي ا جوًّا، وفيها باب اأأان الد حيلف هبا اأزوال للخالص من زو 

  مصجص  يف ]كشاف القناي[.
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 أما ال اب القل بعوه  ص باب الش  يف الطالل. 
 في الطالقِ  الش ِّ  با ُ 

َْ ه ه فطَ دِ دَ في عَ   ى ه، وإن شَ مْ زَ َّْ ه لم يََ طِ رْ أو شَ  القٍ في طَ   ى ن شَ مَ   احُ بَ ، وتَُ َّْ
ما طالِ يْ المرأتََ  قالَ  ذاله، ف  َِْت الْ َه ِه: إحدَا مَ مَ  وإال  ُ يى  ِ نْ مَ . طََُّ ن ن ُقرَِعت،َ 

 تْ دى رُ  تْ عَ رِ التي قُ  رُ غي  َ َْ َّى طَ مُ الْ  أنى  نَ يى بََ ها، وإن تََ يَ سِ نْ إحداهما، بائًنا وأُ  ََ َّى طَ 
َِ  رع ُ ن الُْ كُ أو تَ   ْ وى زَ تََ إليه ما لم تََ  ان هذا ال: ، وإن قالَ مٍ بحا ا رابً غُ  طائرُ إنَ 

َه  الن ُ ففُ  ان حمامً طال   ٍ يى جنبِ ه وأَ لزوجتِ  ا، وإن قالَ َْ َّى طَ لم تُ  ََ هِ ، وجَ الن ُ ا ففُ ، أوَ 
ما أو هندُ ها هندُ مُ اسْ  َْت امرأتُه .َه طالِ  : إحدَا  تُ أردْ  :وإن قالَ  ،طََُّ

َه  ه: أنتِ زوجتَ  اهَ نَى ظَ  نْ مَ لِ  ، وإن قالَ رين ٍ ا إال بَْ مً كْ حُ  َْ بَ ْْ لم يَُ . َ يى اُجنبِ  . طال
 َْ ذا عَ  ت الزوج ُ طََُّ  ها.سُ كْ َو

ويدخَ الش  في الطالق ، ه  التردد: الش "، قِ في الطال الش ِّ  با ُ "
 في  الث ص ر:

  اما الش  يف أ ين الطالل،  ين طلقد وال ما طلقد، الص رة اُول :
 يقصح: حماآة أحما أكن طلقد وأكن مل أطلق،  قه  صر .

  الش  يف عو ه، يقصح: أحما م أكو أحمه طلق،  ص الرجين الص رة الثاني :
 ال أتقكر أطلقد واحو ا أم ثن ني أم ثالث.م أكو أحمه طلق، لكن يقصح: 

  الش  يف الشرط، يقصح: أحما شككد يف وجص  الشرط الص رة الثالث :
قلد هلا: اها آافرت فأحمده طالق، يقصح: أحما ما أ رل أحما آافرت وال ما آافرت 

 حماآة.
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 قه ثالث  صر كلها ككم بقاعو  و ة قاعو  من القصاعو اخل ي الكمم: 
 ث:أن اع الش   ال، ما اليقني  نا  بقال اليوجية، ل بالش اليْين ال يزو 

 ".القٍ في طَ   ى ن شَ ومَ : قاح: "الن ع اُول -
"، الش  يف شرطه وجص  الشرط أو عوم كقق الشرط ما هطِ رْ أو شَ : "الثاني -

 اهللكم  قاح: مل يليمه الطالل وال تطلق امرأته.
العو   تيقن من الطالل لكنه ش  يف"، هدِ دَ في عَ   ى وإْن شَ : "الص رة الثالث  -

َْ ه "فطَ ف ا اهللكم   ُنها المتيْن  والزائد عَّيه مشك ك واليْين ال يزول "؛ َّْ
َْ ه فطَ ، واأ ين يف الوفات العارلة العوم، "بالش  ُنها رجعي  "؛ هل احُ بَ ، وتَُ َّْ

 . والرجعي  تُباح لزوجها
ما قالَ  ذاف بعو هل  تط يقات قاح: " َْتِ َه طالِ  المرأتيه: إحدَا "،  ُ يى  ِ نْ مَ  الْ ، طََُّ

ما طالِ  قالَ  ذاإ" " ال خيلص اما أنن يكصن له حمية، انن كان له حمية َه المرأتيه: إحدَا
يقوو قاح: احواك ا طالق و ص يض ر يف حمي ه  نو، ف ،ن الد تطلق   نو، انن 

 مل ينصه احوا ا بعينها ف ا اهللكم 
  تعال : الْاعدة عندنا يْ ل الشيي سعد 

َهمِ    ُتستعَمَ الْرعُ  عند اْلُمبَْ
 

 من الحْ ِق أو لد  التَىَزاُحمِ  
ما طالِ فهنا ما عنوحما تياحم وال اهبام  اهبام، "  وإال " "، كيف حمعينها  قاح:َه إحدَا

طل  "، مل تعني بنية فلم ي ق، تعينٌي اال بالقرعة، فيع ين قرعة والد تن ُقرَِعتمَ 
 عليها القرعة  ة الد تطلق.
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"،  قا هايَ سِ نْ إحداهما، بائًنا وأُ  ََ َّى ن طَ َمَ : "لمسعل  الثاني  من التطبيْاتا
رجين طلق احوم حمساحله بعينها، له امرأتان  نٌو وآعا  و ص م أكو أحمه طلق  نواا 
أو طلق آعا اا طالقاا باحلناا، حمقصح له: م،ن  ة  قاح: أحما كند ك  د يف ورقة عنول 

آعا  ما أ رل، لكنه طالل باحلن، م أكو  وحمسيد،  ين الد طلق ها  نو وال
م يقن من الطالل ال احلن، ماها حمون   ين حمقصح ال يق  الطالل أحمه مشكصٌك فيه 

 وال م يقن  قا   ص م يقن.
ا ن املشكلة يف ال عيني فإنن عرف احوا ا، واال كيف حمطلق قاح: بالقرعة؛ وهلقا 

رعة، "، فإحمه حيو  الطالق منه ا بالقهايَ سِ نْ إحداهما، بائًنا وأُ  ََ َّى ن طَ َمَ قاح: "
افرض أن،  قا الرجين بعو ما ع ين قرعة وطلعد  نو  ة الد وقعد عليها القرعة، 
وه  د  نو مسكينة ل يد أ لها وبقيد معه آعا ، يصم من اأيام يقلب يف 
ا ماها حمقصح   أوراقه فصجو الصرقة الد فيها تعيني املطلقة، فإها هبا آعا  وليسد  نوا

"، حمقصح: ترج ه  ْ وى زَ تََ تََ  إليه ما لم تْ دى رُ  تْ عَ رِ التي قُ  غيرُ   َ َْ َّى طَ مُ الْ  أنى  نَ يى بََ إْن تََ و "
يا  نو ا، زوج  وتق ب آعا  ل يد أ لها؛ أحمنا ت ينا وعرفنا وال عم  بالمثن 
ال نُي  طأه، القرعة  قه ااا اُآ ع لد لكشف املطلقة، أما وقو وجوت املطلقة 

ذه الْرع  وال نَّتفت ف ننا نعتبر هيع و بالقرعة السابقة اال يف حال ني، بعينها فال 
 إل  التبين، ما الحالتان:

 " ََمسكينة  نو ه  د بيد أ لها، وتيوجد وبعو ما  ْ وى زَ تََ ما لم ت ،"
ولوت أوال  وال بعو ما تيوجد  هر  قا الرجين قاح: املطلقة آعا  ما أحمده تعاحه 
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وجد وزواجها  قا م ٌا علل عقو    يهلل فال ترج  ارج ه ل، حمقصح: ال،  ة تي 
 ا، اأوح.

 " :رع ُ ن الُْ كُ أو تَ اهللالة اللاحمية  َِ احلة؛ "، أو كاحمد القرعة  كم  قضمٍ بحا
، ه ب عنو القالة قاح: يا فضيلة الشيخ، ترافعصا ُنم حكم الْاضي ال يرفا

ن يريوون  ، أكاليوج ني كين واحو  منهم تريو ال قال أو الطالل علل حسب اليول
كلهم الطالل، قالد: أحما أريو أتطلق؛ أحمه طلق امرأ ا وحمسيها، فع ين اهللاكم 
القرعة وأ ور    قضاحلة بأن، الطالق  ة فالحمة بنالا علل القرعة، ف ا اهللكم 

  نا  
اها ت ني اك شف بعو هل  يف أوراقه يف ال يد أن، الطالق غي ا حمقصح: ال، احم هل، 

 اليه. قه طلقد، فال تر  
ان إ: وإْن قالَ أيضاا ت علق  قه بالش  يف الطالل، ماها قاح  قا الرجين: " ْنَ 

َه  الن ُ ا ففُ رابً غُ  هذا الطائرُ  عيو "، ان رأوا و م جالسني يف اهللويقة ومر طاحلر بطال
يف الس ال، قاح: انن كان  قا الطاحلر  ص وزوج يه وانن كان الطاحلر غراب فهنو 

د:  قا غراب ر ت عليها آعا  قالد: ال،  قه محامة، طالق، يعا ملالا  نو قال
قاح: يا  نو، اها كان محامة فأحمده طالق، واها كان غراب فاللاحمية طالق، وماها 

 حوث 
ان حمامً "   "، عنوحما ثالثة اح  االت:اَْ َّى طَ لم تُ  ََ هِ وجَ  الن ُ ا ففُ أوَ 

 هلا انن   حأحضروا ااصاح وقربصا الوصر  واك شفصا أحمه غراب تطلق الد قا
 كان غراباا فأحمده طالق طلقد.
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 .اك شفصا أحمه محامة طلقد اأ رم 
  الطاحلر ه ب يف طريقه وعهيوا أنن يك شفصا  قا املخلصل،  ين  ص محامة

 وال غراب، ماها تقصح يا شيخ  
 "، ملاها ما حمع ين قرعة ك ا قلنا يف السابق  ملاها ال حمع يناَْ َّى طَ لم تُ  ََ هِ وجَ قاح: "

، فنقصح: ال تطلق أياا قرعة وحمطلق  واحو  منهم  أكن ال غراب وال محامة أ الا
حلر ، أكن  قا الطاُنم اليْين ال يزول بالش  اُصَ بْا  الزوجي منه ا؛ 

 يكصن  قر.
ما أها هندُ مُ اسْ   ٍ يى جنبِ ه وأَ لزوجتِ  وإْن قالَ : "المسعل  الخامس   و هنده : إحدَا

أجن ية أ رم، واأجن ية  نا ممكن تكصن  "،  قا الرجين عنوه زوج ه وامرأ َه طالِ 
أ  ه يعا ليي املقوص  أجن ية أ ا ليسد هات ىرم، اأجن ية يعا ليسد زوجة، 
أ  ه ا ها  نو وزوج ه ا ها  نو، فقاح: احواك ا طالق، م،ن الد تطلق  ال 
 كأكن أنن يق  الطالل اال باليوجة ف طلق اليوجة، وال حمقصح  نا حمع ين قرعة،  قا

 لص كاحمصا زوج ني حمع ين قرعة، لكن احواك ا ما يف اال زوجة واحو  تطلق اليوجة.
أو أ  ه ا ها  نو جال عنو م قاح: ا عصا  نو طالق، م،ن  نو أ  ه وال  نو 

ََُّْت طَ زوج ه   نو زوج ه، لكن  قا الرجين ما يريو يطلق زوج ه ف اها قاح  "
"، قاح: ال، أحما  ٍ رينا إال بَْ مً كْ حُ  َْ بَ ْْ لم يَُ ،  َ يى اُجنبِ  تُ أردْ  :وإْن قالَ  ،هامرأتُ 

قووت أ د أو قووت اأجن ية امرأ  ليسد أ  ه ا ها  نو، كيف تطلق 
واحو  ليسد زوجةا ل   يق ين كالمه  قا عنو القالة  حك اا وقضالا ال يق ين؛ 

 . ُنم الْاضي يحكم بظ اهر اُم ر
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نو ق ين هل ، لكن انن وجوت قرينة عأما  ياحمةا بينه وبني اهلل انن  وق ه قو ي
القالة توح علل  وقه يف  عصاه فإحمه يق لها، ملاح هل : أ  ه مسكينة أطلقد 
ق ين يصمني، فهالي أ  ه وزوج ه  نو، قاح: اهلل املس عان، احمَّا هلل واحمَّا اليه راجعصن، 

  نو طالق، أمي زوجها طلقها، قرينة وال ال  قرينة، فقو يق لها القالة.
ر ال هصش  نا ملاٌح   ر علل القرينة: رجين جاله وقاح له: طلق زوج   وال وهك

أحما آصف أفعين وكقا، فقاح:  نو طالق وتأوح بقل  أحمه يقوو اأجن ية فهقه 
قرينٌة أ رم، علل أحمه لص كان مكر اا وواجه زوج ه، فإحمه ال يق  ك ا آ ق، لكن 

 ن مكروه أو كقا.قو يكصن  قا  ون ا كراه، يعا أرا  أنن ي خلص م
ملالا زوج ه قالد: أحمد تيوجد واحو  ثاحمية، قاح: ال، قالد: جالن  م أحم  
تيوجد واحو  ا ها  نو، فقاح:  نو طالق، اها كان أحمده  ا قة فهنو طالق، 
وقوو  نو واحو  ثاحمية، قو يق ين  قا عنو القالة قرينة  سب النمثر يف قص  

 زوج ه ولعفها.
َه  أنتِ  ها زوجتَ هَ نَى ظَ  نْ مَ لِ  وإْن قالَ " َْ طال ذا عَ  ت الزوج ُ ، طََُّ "، ا ن هاسُ كْ َو

 قا الرجين جال المرأ  أجن ية يمثنها زوج ه  ة ليسد بيوج ه، واقف عنو باب 
الكلية ين مثر زوج ه أوح ما  رجد أوح واحو   رجد قاح هلا: أحمده طالق 

لق زوج ه فهين تطحيسب أ ا زوج ه، واك شف أ ا امرأ  أ رم ىه ة ومل يرا ا، 
َْ وال ال  ماها يقصح املوُنف  " ه تَّفظ ُن"، ملاها طلقد اليوجة  ت الزوج ُ طََُّ

، ما عا  عنوحما جماح  آقاط بصريح الطالق قاصًدا إيْاع الطالق بزوجته
 الطالل يق  الطالل.



2893 
 

ذا عَ الوصر  اأ رم عكسها ما  ة  "  "، يعا لص واجه زوج ه بالطاللهاسُ كْ َو
ه: أحمده طالق يمثن أ ا أجن ية اعكي املسألة، جالت زوج ه م  ه ة قاح ليوج 

و ارجة من العرو يريو  ص أي  م  أ  ه حيسب أن،  قه اخلارجة أ  ه فييو أنن 
أي  معها، فل ا  رجد أ  ه قاح هلا: أحمده طالق وكاحمد زوج ه، تطلق وال ما 

 تطلق  تطلق، واجه زوج ه بوريهلل الطالل تطلق.
 تطلق فيه ا، اال أن، املسألة اللاحمية قو ا  لف فيها ا قناي واملن هل، فاملسأل ان

والقل مشل عليه املوُنف يف اليا   ص القل ا  اره  احب املن هل، وأما  احب 
 ُنه يظن أنها ليست زوج  فه  ما قصد إيْاعا قناي يقصح: ال، ا ا ال تطلق؛ 

 يف قناي يف حماحية الوياحمة ال، ولعين قصح  احب ا الطالق بزوجته واهلل أعَّم
القضال اهلل أعلم، قو يُنمثر  ين أكن اا   بينه ا أنن يُقاح ا ا تطلق قضالا وال 

 تطلق  ياحمةا  ينمثر يف  قا اهلل أعلم.
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  ِ عَ جْ الرى  با ُ 
فَّه  ددِ ه من العَ لَ  ما ونَ ا بها دُ  ًّ َُّ خْ بها أو مَ  دخ الً مَ  وج ً زَ  ضٍ  َ بال عِ  ََ َّى ن طَ مَ 
ها َكْحتُ حِ ه ال " نَ ي " ونامرأتِ  تُ : " راجعْ بَّفظِ  تْ هَ رِ ها ول  ََ تِ دى ها في عِ تُ عَ رَجْ 

 مَ سْ كن ال قَ ، لالزوجاتِ  مُ كْ لها وعَّيها حُ  ، وهي زوج ه اُشهادُ  ن  سَ ويُ ، ونحِ ه
من  تْ رَ هُ ، ف ذا طَ رطٍ شب  ً َْ َّى عَ مُ  ح  صِ ها، وال تَ وِ طْ ا ب َ أيضً  جع ُ الرى  َُ صُ حْ لها وتَ 

 تْ ها بانَ تِ عَ رَجْ  ََ بْ ها قََ تُ دى ها، وإن انْضت عِ تُ عَ فَّه رَجْ  َْ سِ تَ غْ ولم تََ  الثالث ِ  الحيض ِ 
ََ  تْ مَ رُ وحَ  لم   َ وى زَ تََ  أو اَ ُ   م راجَ َِّ مْ ما يَ  دونَ  ََ َّى ن طَ ، ومَ جديدٍ  دٍ ْْ عَ  قب
 ه أو ال.غيرُ  و ه ها زَ وَ طِ ، وَ ِْيَ ا بَ مى مِ  أَثرَ   ْ َِّ مْ يَ 

َه   اِ ضْ يه أو ب َ ها فانْضاؤُ  نُ كِ مْ يُ  نٍ مَ ها في زَ تَ دى عِ  ت انْضا َ عَ ( وإن ادى )فص
 سع ٍ من تِ  َى قَ في أَ  ضِ يْ حَ بالْ  ةُ رى حُ ه الْ تْ عَ ها، وإن ادى لُ  ْ ه فَْ رَ كَ نْ وأَ  نِ كِ الممْ  َِ الحمْ 
ي، تِ دى عِ  تْ ضَ َْ ه فْالت: انَْ تْ أَ دَ ن بَ إع اها، و دَ  اْ مَ سْ لم تُ   ً ظَ حْ شرين ي ًما ولَ وعِ 

نتُ   ها.لُ  ْ فَْ  هُ تْ رَ كَ نْ ها فعَ أَ دَ ، أو بَ  ِ تُ راجعْ  فْال:َ 
َه( إذا اسْ   ٍَ بُ في قَُ  زو ه  اهَ عَ طَ حت  يَ  تْ مَ رُ حَ  من الطالقِ   ُ َِّ مْ   ما يَ فَ  ْ تََ )فص
ًْا، ويَ   ها ما انتشارٍ جِ رْ ي فََ ف بٍّ ها ما جُ رِ دْ أو قَ   ِ فَ شَ حَ الْ  يبُ يِ غْ ي تََ فِ كْ ول  ُمراِه

هَ َوشُ  رٍ بُ دُ  ط ِ ب َ  َ  حِ ، وال تَ لْ زِ نْ وإن لم يَُ  ، وال في فاسدٍ  كاحٍ ونِ  يمينٍ   ِ َّْ ٍ  ومِ بَْ
وقد - َحرىَم ُ مُ ه الْ تُ َْ َّى طَ مُ  تْ عَ ن ادى ٍض، ومَ رْ ياِف فََ وصِ  وإحرافٍ  فاسٍ ونِ  يضٍ حَ 
 .نَ كَ مْ ها وأَ قَ دى ها إن صَ كاحُ ها منه فَّه نِ تِ دى عِ  ها وانْضا َ َّى حَ ن أَ مَ  كاحَ نِ  -تابَ غَ 

  ر،  قا ال اب فيه تقسيم الطالل  تعا، ا، باب     احم قين املوُنف 
رنا اعتبارين لتْسيم الطالق:باع  ار    ر،   نحن َذ
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 تقسيم الطالل باع  ار الوراحة وعومها، طالل  ريهلل الْسم اُول :
 وطالل كناية.

 السَُّا وال وعة.والْسم الثاني : 
قور ت ا ن آيأش ا، تقسيم الطالل باع  ار    ر: و ص باع  ار امكان الرجعة  ين

 : ال   احتماالت في إمكان الرجع ترجعها وال ال، ل  

 أنن أكن  أنن ترجعها بوون عقو فقط تقصح هلا: راجع  ه وترج .اُول : 
 أنن أكن  ارجاعها بعقو  جويو.الثاني : 
  أال أكن  ارجاعها ح  بعقو  جويو اال اها تيوجد زوجاا غيك الثال :

 و  ين هبا ا،   ره.
أكن فيه الرجعة حمس يه الطالل الرجعة، واللان القل أكن فيه  فاأوح القل

عقو جويو حمس يه الطالل ال احلن بينصحمة   رم، والقل ال أكن فيه ح  عقو 
جويو، ال أكن ارجاعها وال بعقو  جويو ح  تنكهلل زوجاا غيه حمس يه ال ينصحمة 

 الكمم.
ة ما كققد فيه آ  بالرجعية، ما  ص الطالل الرجعة   ص بوأ املوُنف 
 ": ِ عَ جْ الرى  با ُ شروط: "

 الشرط اأوح الطالل  رل به الفسخ فإن، ََ َّى ن طَ مَ : "الشرط اُول ،"
الفسخ من ق ين القالة، ملين الفسخ بالعيب رجعة وال باحلن  الفسخ بينصحمة 

   رم.
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 أما الطالل بعصض فقو آ ق معنا يف   ر باب ضٍ  َ بال عِ : "الثاني ،"
الل بعصض طالٌل باحلن، واحم  ه غي اخلل  بلفظ الفسخ أو حنصه، أما اخلل  أن، الط

اها كان بلفظ الطالل وكان بعصض فهص طالٌل باحلن، لكن كم طلقة  واحو  
 بينصحمة   رم.

اهاا اأوح بينصحمة   رم، واللان بينصحمة   رم، اها ا  ين اأوح فهة بينصحمة   رم، 
فكان  ينصحمةٌ   رم، اها ا  ين اللاناها ا  ين اأوح الطالل ففسخ القالة فهة ب

 الطالل بعصض فهة بينصحمٌة   رم.
  أمران:وج ً زَ "، واملرا  بقصله: "وج ً زَ : "الثال " 
 حوصح اليوجية. اُمر اُول: -
كصن  قه اليوجية زوجيةا   ي ةا بعقو    يهلل، فإنن مل تكن   واُمر الثاني: -

، تَّ  فيهوالفاسد ه  ما اخفاآو اليوجية بعقو    يهلل بأنن كاحمد اليوجية بعقو  
 فلص تيول بوون ول حمقصح:  قه ليسد زوجة زواجاا   ي اا زوال فاآو.

فإها ا  ين  قا الشرط فطلق امرأ ا يف زوال  فاآو ف ا اهللكم  حمقصح:  قه بينصحمة 
   رم أيضاا، فيق  الطالل يف النكا  الفاآو باحلناا.

 لص  ، أما لص طلقها ق ين الو صح واخل"ا بها ًّ َُّ خْ بها أو مَ  دخ الً مَ : "الرابا
 فهة بينصحمة   رم.

 كين  قه اأمصر اأربعة اها ا  ين واحٌو منها فهة بينصحمٌة   رم.  
 ددِ ن العَ ه ملَ  ما ونَ دُ : اها ا  ين فهة بينصحمٌة كمم و ص قصله: "الخامس ،"

 أما اها اآ صىف العو  فهة بينصحمٌة كمم.
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شاكين لقد امرأش،  ار بيا وبني زوجد مباملناآ ة مر  آألا شخص قاح: أحما ط
يف أيام العقو ق ين الو صح،  ار بينا مشاكين وقلد هلا: أحمده طالق، وا ن أحما 
حمومان أشو النوم وأريو حين، قلد له:  ين  لصت هبا  يعا جلس م لصحوكم 
منفر ين  قاح: ال، يا شيخ، ال، ال، ما جلسنا وحوحما، قلد: اهاا ليي ل  حين 

وجها بعقو جويو، تق ب أبص ا وكضر مهر جويو وعقو جويو، قاح: اال أنن ت ي 
واهلل يا شيخ، اهلل املس عان، لص أن  لصت هبا  قلد: لص أحم   لصت هبا تقصح 
 هلا: راجع  ه فقط، واهلل و هلل رب العاملني، قاح: يا شيخ، الوراحة  لصت هبا.

فد ليم وال ما يليم  املو ين يليما أحما اها أف يد أنن أقصح: احضر الشهص    ين ي
ا ال يليمه أنن يطالب املس فد بال ينات والشهص  ال؛ أن، املفد يفد علل حنص  مم
يقكره له املس فد، أما لص حولد  قه عنو القالة قالد: مل خييُن يب،  ة تريو 
ال ينصحمة و ص يريو الرجعة، قالد: مل خييُن يب، فقاح اليول: بلل،  لصت هبا، فهين 

 ال ينة القالة يطلب بينة وال ما يطلب  يطلب بينة؛ أن،  قه  وصمات.يليمه 
 ".هاتِ دى ها في عِ تُ عَ فَّه رَجْ قاح املوُنف جصاب الشرط: "

 أما لص  رجد من عو ا فقو هاتِ دى في عِ : قصله: "الشرط السادس ،"
 باحمد.
ََ : "قاح  ََ "، وقصله: "تْ هَ رِ ول   قه  "، اشار  ا، اخلالف  ال، تْ هَ رِ ول  

نم الرجع  أاملسألة من ىاح ا مجاي بني العل ال ليي فيها  الٌف بني أ ين العلم 
رهت ، املرأ  يف العو  وراجعها زوجها بإمجاي العل ال تصح رضيت المرأة أوَ 

 أحمه ال يع م رلا ا.



2898 
 

ََ اهاا قصله: " "،  قا ليي اشار ا للخالف وااا  ص  فٌ  لص م  قو ي ص م  تْ هَ رِ ول  
العقو )عقو النكا ( يش ط فيه الرلا، يعا قو ي ص م م ص م أحمه ك ا ك ا أن، 

يش ط يف اب وال عقو النكا  الرلا يش ط الرجعة الرلا، حمقصح: ال،  قا و ٌم، 
ََ فوفعه املوُنف بقصله: "  ". تْ هَ رِ ول  

 ما الذي تحصَ به الرجع  وما الذي ال تحصَ به الرجع  
 أو بالفعين، أما اللفظ فقكر املوُنف عنوحما الرجعة كوين اما باللفظ 

 تُ : "راجعْ َّفظِ بتعا، لفمثاا حيوين به الرجعة وألفاه ال حيوين هبا الرجعة، قاح: "
"،  قا القل حيوين به الرجعة راجعد امرأش، ارجتع ها، ر   ا، ي" ونحِ ه امرأتِ 

ها ْحتُ كَ ال نَ أمسك ها، أعو ا، كين  قه كوين هبا الرجعة، أما حمك  ها قاح: "
هقا  ريهلٌل يف " أو تيوج ها، فهاَكْحتُ نَ "، فال حيوين به الرجعة؛ أن، قصله: "ونحِ ه

 ال يويىل و ص كنايٌة يف الرجعة، واأبضاي ال تس  ا  بالكنايات.
ك ا قلنا يف النكا  ال بو يقصح لفظ تيوجد أو حمك د، كقل  الرجعة ال 

أل فعين  بالصطل، بالفعين ب ُتس  ا  بالكناية، وآيأش بعو قليين أن، الرجعة كوين
 فإها وطئها زوجها فقو راجعها.

"، اها راجعها ومل يشهو اُشهادُ  ن  سَ ويُ هكر مسألة أ رم يف ا شها  و ة: "
فهين توهلل الرجعة أو ال  حمعم، توهلل الرجعة، فلص راجعها ومل يشهو فقو راجعها، 

 -ي ا أهكرف-فإاا يسن هل  اآ   اباا  الفاا ملن أوج ه، ومشل علل ا أاب 
 يف ]الع و [ و ص مق ب ل عض أ ين العلم. املصفق 
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 : املطلقة الرجعية  ة مطلقة، لكن  ين  ةقاعدة هنا في با  المطَّْ  الرجعي 
 رجد من عو ة اليول واحم قلد من أحكام اليوجية و ارت أجن يةا عنه أو ال  

هذا ه  ، "اتِ الزوج مُ كْ لها وعَّيها حُ  وهي زوج ه ول  املوُنف قاعو  فقاح: "
 ، فلها أنن تطالب بالنفقة وال ال  اُصَ لها حكم الزوجات

 اهاا املع و  الرجعية هلا النفقة  حمعم، هلا السكىن  حمعم.
 إهحمه  "، عليها أنن ت قل يف ال يد وال أصز هلا اخلرول اال بالزوجاتِ  مُ كْ وعَّيها حُ "

 : حمعم، هلا وعليها حكم اليوجات.ال  ا 
ال  "، فإنن كان له عو  زوجات فإحمهلها مَ سْ لكن ال قَ و ص قصله: "و ناك اآ لنال 

يليمه أنن يقسم لل طلقة الرجعية  قا  ص االآ لنال،   هكر الرجعة بالفعين بقصله: 
ليق الرجعة "، فإها وطئها فقو راجعها،  ين يوهلل تعهاوِ طْ ا ب َ أيضً  جع ُ الرى  َُ صُ حْ وتَ "

 وال ما يوهلل 
ار فقو "، انن قاح هلا: انن  رجده من الوشرطٍ ب  ً َْ َّى عَ مُ  ح  صِ وال تَ قاح املوُنف: "

، ال كوين الرجعة بقل ، فا ن حمأش ا، احمقضال زمن الرجعة مباها تنقضة  راجع  ه
العو  زمن الرجعة  ال حمقصح: مباها تنقضة العو ، مباها ينقضة زمن الرجعة  

مباها ينقضة زمن  :وآنك شف بعو قليين الفرل بني ال ع يين الفرل بني قصلنا
 الرجعة، وقصلنا: مباها تنقضة العو .

أوح شةل حمعرف العو  مباها تنقضة: املرأ  اها كاحمد من هوات اهلليض تنقضة  
َ أنم العدة تنتهي بثالث حيضعو ا بلالث حيض،  لص حالد  ،هذا ه  اُص

 سين،  اهلليضة اأو، واللاحمية واللاللة ولكن بعو طهر ا من اهلليضة اللاللة مل ت
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اُصَ أنم اُحكاف في العدة معَّْ ه بانْضا  العدة وه  بالطهر من الحيض  
 ، اال مسألة واحو  و ة  قه. الثالث  ال بالغسَ

من  تن ر، هُ انن ط، "، هاتُ عَ فَّه رَجْ  َْ سِ تَ غْ ولم تََ  الثالث ِ  من الحيض ِ  تْ رَ هُ ف ذا طَ قاح: "
"، أما هاتُ عَ َّه رَجْ فعها  قاح املوُنف: "، فهين له أنن يراجينن سه  ،  ن ومل تم،  اللاللةه  اهلليضةه 

بقية اأحكام امل علقة بالعو  ف نقط  مبهر  الطهر من اهلليضة اللاللة وال ت صقف 
علل ال سين مجي  اأحكام اال  قا، ومسألة أ رم و ة م علقة به و ة حلها 

 لءزوال.
جها، غي ي يو  يعا ما  امد  ة ا ن اأوح له أنن يراجعها، اهاا غيه ليي له أنن 

 قا من اأحكام ييوح عنها، ملين ماها غي هل  من اأحكام  ا رث اها بعو 
ما طهرت من اهلليضة اللاللة مات زوجها،  ين ترث منه  ال ترث، أجن ية، اها 
ماتد  ة بعو الطهر من اهلليضة اللاللة ومل يراجعها ومل ت  سين يرث منها  ال 

 يرث منها.
عو ما طهرت من اهلليضة اللاللة، قاح هلا: أحمده طالق، أيضاا الطالل لص طلقها ب

قالد: راجعا أحما ما اغ سلد ا، اهللني، علل قصح اهللنابلة راجعا قاح: اه به 
نها ُأحمده طالق بعو، طلقة زيا   الافية تق  هبا وال ال  ال تق  هبا  قه الطلقة؛ 

 راجع  الزو ال تعخذ حكم الرجعي  في شيٍ  إال في هذا اُمر وه  ج از م
 .لها وتحريمها عَّ  اُزوا 

:  قه امرأ ٌ احم هد من اهلليضة اللاللة الساعة آ ة الو ا ، وجال ا ص رة المسعل 
زوجها الساعة اثنني المثهر ما اغ سلد بعو، قاح: احم هد العو  قالد: واهلل 
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احم هيد، ما عا  ل  جماح للرجعة اغ سلده  قالد: ال، ما اغ سلد، قاح: 
 ،  ترج  له زوجة  حمعم، ترج  زوجةا له.راجع  ه

ط عاا املسألة فيها  الف قصل، ا مام أمحو أ ق بقصح مجاعة من الو ابة، 
الساعة اثنني المثهر ما اغ سلد بعو، جال  اطب يول بيد أبص ا، قاح: فر ة 
حميوجها، يوهلل تيوأها  ال يوهلل تيوأها، فقط  اتان املسأل ان فقط، لص مات 

  المثهر ترث منه  ال ترث منه، أجن   قا ال ترث منه.زوجها الساعة اثنني
لص زوجها قاح هلا ما زوجها  ص أجن  لكن باع  ار ما كان أحمه كان زوجها، فهال  

 وقاح هلا: أحمده طالق، ال يق  هبا الطالل امرأ  أجن ية  قه.
 اهاا  قه املسألة فقط لصرو  هل  عن مج   من الو ابة أ ق ا مام أمحو 

 .بقصهلم، و قا حمص الرواي ني عن ا مام أمحو  تعا،
لص جلسد ما اغ سلد، ا ن جالت اثنني المثهر، ت وين بيوجها تريوه يراج  ما 
ير  علل ااصاح ااصاح مقفصح، احم مثرت   ين وقد العور ط عاا أب عليها أ ا 
-ت  سين ح  تولة، لكن عنو ا لعف يف الوين وتريو تأمين ترج  ليوجها 

لكن ما أصز  قا، لكن فعل ه   ين وقد العور وال  -هلل وأتصب اليهاآ  فر ا
اغ سلد، أكن ير  علل ااصاح ما ر ، جال وقد امل رب ما ر ، العشال ما ر ، 

 جلسد ا، اليصم ال ال و ة علل  قا اهللاح أآ صي.
بعو أآ صي ف هلل ااصاح، قالد: أحما ما اغ سلد ا، ا ن، راج ، فراجعها، أصز   

تأ  بال ش ، وفعلد ك ي  من الك احلر، لكن حم كلم عن   ة الرجعة،  ة 
 فراجعها توهلل الرجعة  
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 قالصا يف ]ا قناي[ ق له: و ا ره ولص بقيد آنني، فإحمه انن راجعها   د الرجعة.
ََ  تْ مَ رُ وحَ  تْ ها بانَ تِ عَ رَجْ  ََ بْ ها قََ تُ دى وإْن انْضت عِ : "قاح   دٍ ْْ عَ  قب
  ق ين الرجعة باحمد منه وحرمد اال بعقو  جويو، اال "، اها احم هد العوجديدٍ 

املسألة السابقة قضية ال سين الد تكل نا فيها، واال فإها فرغد العو  فإ ا ت ني 
، قو تكصن بصل   منه، وقو تكصن ال ينصحمة ليسد باهلليض، قو تكصن باأشهر ملالا

ينصحمة   رم ب اهلل ين، فال ش  أ ا ت ني منه وكرم عليه اال بعقو  جويو، و قه
 وال بينصحمة كمم  بينصحمٌة   رم له أنن ي يوجها بعقو  جويو.

تعا، ا، مسألة يس يها الفقهال مسألة  وم الطالل،    احم قين املوُنف 
"، الرجين كم أل  اهللر  ثالث،  ُ َِّ مْ ما يَ  دونَ  ََ َّى ن طَ ومَ ما  وم الطالل  "

"،   راجعها اَ  م راجَ ها حوين  "فطلق واحو  أو طلق ثنينت، بعو ما طلق ثنني ما
ت  سهلل الطلق ني وال ي قل له طلقة واحو  وال ي وفر العوا  ويوي له ثالث  

 ت قل واحو  فقط، الطلقات ال  وم بالرجعة.       
"،  قا الرجين تيول غي ا، أو  رجد من عو ا وتيوجها بعقو  جويو،  َ وى زَ أو تََ "

ها طلقات آابقة وال  ف  ها بيضال ترج  له بعقو جويو ومهر جويو، علي
ي وفر العوا   عليها الطلقات السابقة ما ي وفر العوا ، وت قل باقة هلا طلقة 

 واحو  لص كان طلقها طلق ني باقة طلقة واحو  فقط.
"، ه أو الغيرُ  و ه ها زَ وَ طِ وَ "، يعا ما ي وفر العوا ، "ِْيَ ا بَ مى مِ  أَثرَ   ْ َِّ مْ لم يَ "

أ ا طلقد وباحمد منه، وه  د تيوجد واحو ثان و  ين  قاح املوُنف افرض
هبا، وولوت منه أوال  وبعو عشر آنني طلقها،   رج  اليها زوجها اأوح بعقو  
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جويو،  ف  ها بيضال وال باقة عليها الطلقة  باقة عليها الطلقة، املؤلف يقصح: 
 ".ه أو الغيرُ  و ه ها زَ وَ طِ وَ "

 وال بالعقو ااويو وال بنكا  اأزوال بعوه ال يهوم اهاا الطالل ال يهوم ال بالرجعة
بقل ، وااا يهوم الطالل بشةل  واحو اها اآ ك ين اللالث     ين هبا رجيٌن 
  ر وتيوجها رجيٌن   ر و  ين هبا، عا ت له بعو هل  بعقو  جويو  ف ة 

 بيضال.
، و قا الفوين ي علق باااحمب القضاحلة  عاوم    احم قين  ا، فوين 
ني الرجين واملرأ ، املرأ  تقصح: احمقضد العو ، الرجين يقصح: ال، ما زالد  وصمة ب

 العو  مل تن هه، القصح قصح م،ن  هكر املوُنف عنوحما  صر فيها:
َه : قاح: "الص رة اُول  -  نُ كِ مْ يُ  نٍ مَ ها في زَ تَ دى عِ  ت انْضا َ عَ ( وإْن ادى )فص

وحما  عص  احمقضال "، عنهالُ  ْ ه فَْ رَ كَ نْ وأَ  نِ كِ الممْ  َِ الحمْ  اِ ضْ ها فيه أو ب َ انْضاؤُ 
العو  اما أنن تكصن باليمن باهلليض ملالا أو بصل  اهلل ين، انن كاحمد  عصم احمقضال 

 العو  باهلليض فلها ثالثة أحصاح:
  أنن تكصن املو  املو،عل يعا أو مر  عليها قو مر عليها الحال  اُول :

، ثالث حمقضال ة وثالثني يصم ا عد اأكلر من شهر، بعو مخسة وثالثني يصم ملالا
 العو ،  قه الوصر .

  أنن ت وعة هل  يف ثالثني يصم أو أقين تسعة وعشرين الص رة الثاني :
 ثالثني، ما زا  علل ال سعة وعشرين ا، اللالثني.

  أنن توعيه يف أقين من تسعة وعشرين.الص رة الثالث : 
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ن يصم من تسعة وعشري ف ا اهللكم يف كين  صر   اها ا َّعد احمقضال العو  يف أقين
ما اهللكم  ال تق ين  عصاه وال ُتس  ؛ أ ا مس  يلة ت وعة شيئاا غي ممكن فال 

 ُتس   الوعص .
اها ا عد أن، العو  قو احمقضد يف أكلر من شهر، أكلر من ثالثني يصم ثالثة  

  نيوثالثني يصم اثنني وثالثني يصم، فإن، قصهلا يق ين وال ك ال ا، بينة، كلف الي
 فقط، يق ين قصهلا بي ينها من غي بينة، القصح قصهلا. 

الوصر  اللاللة و ة الصآط اها ا عد يف تسعة وعشرين يصم وهللمثة، يعا تسعة  
 وعشرين ا، ثالثني يصم فقط ومل تي  علل هل ، فهنا ال يق ين قصهلا اال ب ينة.

ها انْضاؤُ  نُ كِ مْ يُ  نٍ مَ ها في زَ تَ دى عِ  ت انْضا َ عَ ادى  ف ذاهكر املوُنف  قا قاح: "
نة "، و ص أقله تسعة وعشرين لكن ال سعة وعشرين آيأش أ ا تطالب فيه بال يفيه

"، املرأ  نِ كِ الممْ  َِ الحمْ  اِ ضْ أو ب َ بعو قليين، ف قة اأمر في ا زا  عن اللالثني، "
حامين وا عد احمقضال العو  بصل  اهلل ين وأمكن هل ، ماها يعا أمكن هل   

س ة أشهر  ال، ما بس ة أشهر، آ ة أشهر  ص اهلل ين القل أكن أنن بعو محلها ب
يعيش، لص أآقطد ما ت ني فيه  لق احمسان تنقضة عو ا به وال ال  حمعم، تنقضة 
ا قو ت ني فيه  لق ا حمسان، وأقين ما ي  ني فيه  لق ا حمسان  العو  اها ولعد ولوا

 ين ين قالد: ولعد اهللواحو وواحمني يصم، فإها ا عد بعو آ عني يصم من اهلل 
 واحمقضد عوش يق ين  ال يق ين هل .
 سع ٍ من تِ  َى قَ في أَ  ضِ يْ حَ بالْ  ةُ رى حُ ه الْ تْ عَ وإْن ادى اهللالة اللاحمية الد قلنا عنها: قاح: "

مة "، ملاها قيوه باهللر   أن، عو  اأع اهادَ  اْ مَ سْ لم تُ   ً ظَ حْ شرين ي ًما ولَ وعِ 
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 مة ثالث حيض وأقين ما أكن فيه ثالث اهلليضآيأش معنا قر ن حيض ان، أما اأ
تسعة وعشرين يصم  قا أقين شةل، فإها ا ع ه يف تسعة وعشرين وهللمثة فهقا حما ر، 

 بالض ط ىسصبة حساب.
نة  فنقصح: ال بو من بينة، أما لص ا ع ه يف أكلر من ثالثني، فإحمه يق ين قصهلا ب ي بي

 ك ا هكر ق ين قليين اها ا ع ه فقصهلا.
لم   ً ظَ حْ ين ي ًما ولَ شر وعِ  سع ٍ من تِ  َى قَ في أَ  ضِ يْ حَ بالْ  ةُ رى حُ ه الْ تْ عَ ادى  وإنْ قاح: "

"، فإنن ا عد  قا أقين من تسعة وعشرين  قا والهلل أحمه ال ُتس   ع اهادَ  اْ مَ سْ تُ 
 عصا ا، أما اها  اعد يف تسعة وعشرين يصم فهقه تطالب بال ينة، و قه ُأ قت 

  ا منطصقاا.واال مل يقكر  من مفهصم كالمه 
و ا ر قصله يف اأوح القصح قصهلا، أحمه ح  لص كان تسعة وعشرين ال حي ال ا، 

اها  ،لكن المذهب أنه في التسا وعشرين ال بد من بين بينة  ا ر ع ارته، 
 ع ه يف تسعة وعشرين وهللمثة أو ا، اللالثني فال بو من بينة، أقين من تسعة 

، أكل  ر من هل  يق ين قصهلا.وعشرين ال ُتس   الوعصم أ الا
 قه ال ينة ما  ة ال ينة  آيأش يف الشها ات أن، اأشيال الد ال يطل  عليها 

.  الرجاح غال اا فإحمه يق ين فيها قصح امرأ   عوح 
 هُ تْ رَ كَ نْ ها فعَ أَ دَ ، أو بَ  ِ تُ راجعْ  ي، فْال: فكنتُ تِ دى عِ  تْ ضَ َْ ه فْالت: انَْ تْ أَ دَ ْن بَ إو "
ه وجها فرحاحمة  ة  احلفة أحمه يراجعها ال تريو، فهالت الي"،  قه  تية لي هالُ  ْ فَْ 

قالد: ابشرك اهلل و هلل رب العاملني اليصم احمقضد العو ، قاح: ال، أحما أمي 
راجع  ، قالد: اليصم احمقضد العو ، قاح: أحما راجع   باأمي، قالد: ال، 
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أحمد ا ن توعة شيئاا  الف المثا ر، ماها حمفعين  حمط ق القصاعو،  ص يوعة 
 الرجعة وم  يوعيها بعو ما  ارت  قه املرأ  أجن ية.

افرض لص أنن جالته  قه املرأ  ق ين احمقضال العو ، قالد: أحمد مل تراجعا ا، 
ا ن، قاح: ال، أحما راجع   أمي، و ة ما زالد يف العو  ا ن، القصح قصح م،ن  

منه فنقصح:  ةقصله  ص؛ أحمه يقور يقصح هلا راجع   اليصم، لكن  قا جالته أجن ي
اأ ين حوصح الرجعة وال اأ ين عوم حوصهلا  فهص يوعة و فاا، فهص املوعة 

 ا ن القل يوعة وجص  الرجعة فهص املطالب بال ينة.
ر مسعلتين:"، القصح قصهلا، هالُ  ْ فَْ  هُ تْ رَ كَ نْ فعَ وهلقا قاح: " َل  َذ      الم

  لت م سصطة "، جايتِ دى عِ  تْ ضَ َْ ه فْالت: انَْ تْ أَ دَ ْن بَ إ: "المسعل  اُول
 تقصح: احم هد العو ، قاح: ال، أحما أمي راجع  .

  جال  ص اليها قاح: راجع   ا ن، قالد: أحما أمي الص رة الثاني :
 احمقضد عوش.

عنو املوُنف القصح قصهلا يف املسأل ني؛ أحمه مج  املسأل ني قاح: القصح قصهلا، والقل 
د القصح قصله، جال يقصح: راجع  ، ا ع يف ا قناي واملن هل أن، املسألة اللاحمية

احمقضال العو  في ا آ ق، يقصح املوُنف القل يف ا قناي واملن هل أن، القصح قصله؛ 
ةا ، فهة توعة احمقضال العو  ف طالب بال ينة،  ا قال ا: ُنم اُصَ بْا  العدة

 أن،  عصا ا لقل  تقوو به ابطاح حقه يف الرجعة.
ينصحمة ، ا، فوين  ي ني فيه ال ينصحمة الكمم، ما  ة ال تعا   احم قين املوُنف 

 الكمم 



2907 
 

َه قاح املوُنف: " "،  قا  ص تْ مَ رُ حَ  من الطالقِ   ُ َِّ مْ   ما يَ فَ  ْ تََ ( إذا اسْ )فص
املقوص  بال ينصحمة الكمم، اها اآ صىف ما عليه من الطالل، اها قاح المرأته: أحمده 

رم عليه ال هللر وأما الع و طلق ني، فإ ا كطالٌق ثالثة، يعا اها طلقها ثالثاا يف ا
أصز له رجع ها وال أصز له أنن ي يوجها بعقو  جويو اال اها كققد اأمصر ا تية، 

 ما  ة اأمصر الد كين له  قه املرأ  هبا 
 ".اًْ راهِ ول  مُ  ٍَ بُ في قَُ  ا زو ه هَ عَ طَ حت  يَ قاح: "

 إًذا  ال   أشيا :
 .ال بو من زواجها 
 نن يطأ ا  قا اليول الد زو،جها من بعوه.وال بو أ 
 .وال بو أيضاا أنن يكصن الصطل وطئاا مع ماا 

 الوبر فإحمه "، أما الصطل يفٍَ بُ في قَُ   هكره املوُنف بقصله: "ما ه  ال ط  المعتبر
كن هل  "  يعا ولص مل ياًْ راهِ ول  مُ "، ما معىن "اًْ راهِ ول  مُ غي مع م، قاح: "
ا بال اا، مرا قاا يعا مقارب لل لصغ ح  لص مل يكن قو بلغ، اليول القل تيوجه

الفقهال فيقصلصن م،ن أكن وطأه  ص ابن عشر ، وم   قا  [31:11:51]فإحمه 
 م قالصا ح  لص مل يكن ابن عشر ، لكن املقوص  أحمه أمكنه الصطل، ولص مل يكن 

 بال اا.
 ما القل حيوين به ال  ليين وما القل ال حيوين به  

وصح م  جب، "، ال بو من حبٍّ ها ما جُ رِ دْ أو قَ   ِ فَ شَ حَ الْ  يبُ يِ غْ ي تََ فِ كْ ويَ " قاح:
ال بو من حوصح حقيقة الصطل وحقيقة الصطل تكررت معنا يف ك اب ال سين أوح 
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مصل  هكر ا يف ك اب ال سين وهلا مساحلين كلي  هكر يف ]الكشاف[ قاح: وي تب 
ل سين، ويف  مسألة يف الفقه: يف ا علل  قه املسألة و ة ت ييب اهللشفة ثالواحلة

 كفار  اهلليض ملالا اها وط ، ويف اليحما اقامة اهللو ويف غي هل  من املساحلين.
 فالصطل حيوين ب  ييب اهللشفة، فإنن كان مقطصي اهللشفة فإن، الصطل حيوين ب  ييب

 قور ا مما ت قل من هكره. 
الوبر وال الق ين رل الق ين و "، يف الفرل املقوص  الفهاجِ رْ في فََ  بٍّ ها ما جُ رِ دْ أو قَ "

فة يعا "، ااب قط  القكر، قط  اهللشٍَ بُ في قَُ فقط  الق ين ملا آ ق من قصله: "
إْن و "، ال بو من االحم شار احم شار القكر، "لْ زِ نْ وإْن لم يَُ  ما انتشارٍ مقطصعة، "

 " ال يش ط ا حمياح.لْ زِ نْ لم يَُ 
قو هكر به ال  ليين ف قه اها كققد حوين ال  ليين أما الصطل القل ال حيوين 

 تعا، واحمية أشيال ال حيوين هبا ال  ليين، ما  ة  املوُنف 
 " َيين."،  قا اأوح الصطل يف الوبر ال حيوين به ال  لرٍ بُ دُ  ط ِ ب َ  َ  حِ وال ت 
 " ُهَ َوش "، وطل الش هة أنن يمثنها ملالا زوجة، رجين  ن  قه املرأ  زوجة  ٍ بَْ

قو  جن ية ف احمد أ  ه من الرلاي وكانف احمد ليسد زوجةا، أو تيوجها يمثنها أ
 وطئها،  قا وطل ش هة ال حيوين به ال  ليين.

 " :اها وطئها  كم مل  الي ني ال حيوين به يمينٍ   ِ َّْ ومِ اللاليت ،"
 ال  ليين.
 " ِاها تيوجها زواجاا فاآواا كاليوال بوون ول ال حيوين به فاسدٍ  كاحٍ ون ،"

 ال  ليين ولص وط .
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 " :اها تيوجها زواجاا   ي اا ووطئها حاح  "،يضٍ وال في حَ اخلامي
 حيضها ال حيوين به ال  ليين.

 " ِكقل  الصطل يف النفاو.فاسٍ ون ،" 
 " ٍويف ا حرام تيوجها زواجاا   ي اا،   ه  صا رحلة ع ر  ما وإحراف ،"

 وطئها، ووطئها و ة ىرمة ال حيوين به ال  ليين.
 " :وين رمضان ال حي "، تيوجها ووطئها و ة  احل ةضٍ رْ ياِف فََ وصِ اللامن

 .ُنم هذا وط ه محرفبه ال  ليين؛ 
  احم قين ا، املسألة اأ ي  يف  قا ال اب و ة  قه املرأ  طلقها زوجها ثالثاا، 
ومرت اأيام آنة آن ني أقين أكلر، والرجين تصا ين معها قاح: أحما أريو اهللقيقة أن 

هبا   ينأتيوج ، فهين تيوجده بعول أحو  قالد: حمعم، أحما تيوجد شخص و 
 وطلقها، فقاح: حمق ب للقالة ي  م لنا احضره الصل وكقا ومت صا عقو النكا .

ا ن  قا الرجين مل يطال ها ب ينة،  ص ما يعرف أ ا تيوجد أو ما تيوجد  ين 
 يق ين قصهلا وال ال بو من بينة  

ها َّى حَ ن أَ مَ  كاحَ نِ  -تابَ وقد غَ - ُمَحرىَم ُ ه الْ تُ َْ َّى طَ مُ  تْ عَ ن ادى ومَ قاح املوُنف: "
، اما اها  ة آاكنة عنو م يف الع ار   "، ملاها وقو غابد  ليكصن قصهلا ى  الا
و ص م يقن ا ا ما تيوجد، فقالد: اال تيوجد،  ين يق ين قصهلا أكن  ال يق ين، 

ها قَ دى ا إْن صَ هكاحُ ها منه فَّه نِ تِ دى عِ  ها وانْضا َ َّى حَ ن أَ مَ  كاحَ ت نِ ابَ وقد غَ "
نن  وقها وأمكن هل ، كيف وأمكن هل   بأنن يكصن يف زمن ي س  "، انَ كَ مْ وأَ 

َتمن ه عَّ  نفسها فيْبَ ق لها في ذل لقل  بعو احمقضال العو ؛   .ُنها م
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 اُيال ِ  َتا ُ 
 رَ ثََ َْ ها أَ َِّ بُ ه في قَُ تِ وجزَ   ِ طْ وَ  كِ رْ ه عَّ  تََ تِ فَ تعال  أو صِ  باهللِ   ٍ وْ زَ   ُ َِّ وه  حَ 
افرٍ  ح  صِ ، ويَ رٍ شهُ أَ  من أربع ِ    ٍّ جُ رْ مَ  ريضٍ ومَ  ضباَن وسكرانَ وغَ  زٍ يِّ مَ مُ و  نٍّ وقِ  منَ 

  بٍّ  ُ ٍ  لِ طْ عن وَ  زٍ عَّيه وعاجِ   مً غْ ومُ   ن نٍ بها، ال من مَ  َْ خُ دْ لم يَ  نْ مى ومِ  هُ ؤُ رْ بَُ 
 ٍَ  عَّ  أربع ِ  زيدُ تَ  ةً دى مُ  نَ يى ا، أو عَ أبدً   ِ تُ وْ طِ وَ  ال واهللِ  ، ف ذا قاَل:ٍَ ََّ أو شَ  َام

َر أو ي الخمْ بِ رَ شْ أو حت  تَ  الُ جى الدى   َ خرُ   أو يَ يسَ عِ  لَ زِ نْ حت  يََ  أو رٍ شهُ أَ 
نَ طِ ِْ سْ تُ  ه مينِ من يَ  رٍ هُ شْ أَ    أربع ُ ضَ ه فم ل، ف ذا مَ   ونح َ ي مالَ بِ هَ   أو تََ ي َديَْ

، بالطالقِ  رَ مِ ، وإال أُ  َ افي الفر  فْد فَ  َف ٍ شَ حَ  يبِ يِ غْ ول  بتََ  اَ طِ وَ  ا ف نْ نًّ ول  قِ 
مه  ََ َّى طَ  َب وإن أَ  أو  رِ بُ ي الد  ف اَ طِ ن وَ إ، و يَ سَ ا أو فَ أو  ال ً  عَّيه واحدةً  حَا
 ُصدِّقَ  به يِّ ها وهي  ََ وَ طِ أو أنه وَ  ةِ دى مُ الْ    بْا َ عَ ، وَمن ادى فما فا َ   ِ الفرْ  دونَ 
انت بِ مينِ ما يَ  ، تْ قَ دِّ صُ  له دْ عَ  بذل  امرأةه  دَ هِ وشَ  كارةَ ت البَ عَ ًرا وادى كْ ه، وإنَ 
 .فكم لٍ  رٍ وال عذْ  مينٍ ا بها بال يَ ها  إضرارً عَ طْ وَ  كَ رَ وإْن تََ 

"، أوح مسألة يف  قا ال اب  ص تعريف ا يالل، ع،رفه املوُنف اُيال ِ  َتا ُ "
ها َِّ بُ ه في قَُ وجتِ زَ   ِ طْ وَ  كِ رْ ه عَّ  تََ تِ فَ تعال  أو صِ  باهللِ   ٍ وْ زَ   ُ َِّ وه  حَ بقصله: "

 اليول قاح: واهلل، ال يطأ زوج ه مو  أكلر من"، اها حلف رٍ شهُ أَ  من أربع ِ  رَ ثََ َْ أَ 
أربعة أشهر، واهلل ما يطأ زوج ه آ ة أشهر، مخسة أشهر، أربعة أشهر وحموف، 

 أربعة أشهر أو أربعة أشهر ويصم، فإحمه حينئق  قو  ح منها.
ٍَل يعني حَّ  اُيال : َلي فه  م  .مشتَ من الحَّ  من آل ي

ان اُيال :   هذا التعري  تضمن أَر
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  الي ني.َن اُولالر : 
 ن الثاني  : اليول.الَر
  ن الثال  أو  فة من  فاته. : اثلصف به و ص اهلل الَر
 ن الرابا : اثلصف عليه و ص ترك الصطل، فلص أحمه حلف علل ترك ملالا الَر

 تق يلها أو النصم معها فإن،  قا ليي بإيالل.
 املو  و ص أكلر من أربعة أشهر.الخامس : 

اأمصر فهقا ايالٌل مع م، ما القل ي تب علل  قا ا يالل فإها كققد  قه 
آيأش  قا -املع م  ي تب عليه أمر و ص أن، القالة يعطيه مهلة من يصم الي ني 

ا، أربعة أشهر، فخالح أربعة أشهر اها تاب وأحماب ورج  ا، زوج ه،  -هكره
شهر، يقصح: ارج  رب  أيكَّفر عن أينه وزج ه باقيةٌ  اهلا، اها رفض ح  مرت اأ

هلا أو طلقها، فإنن أىب أنن يرج  هلا وأىب أنن يطلقها القالة يطلقها أو يفسخ 
 النكا .

ر المصنِّ  قاح بعو هل  م،ن القل يوهلل منه ا يالل،  تعال  في  َذ
 َمن يصح منه اُيال  سبا مسائَ:

  افرٍ  ح  صِ ويَ : "اُول لد ا "، ومسلم من باب أو،،  ص هكر الوصرمنَ 
 ك ال ا، هكر مشكلة أما الصال ة تركها.

 القن  ص الع و، اهللر من باب أو،.نٍّ وقِ : "الثاني ،" 
  ال الغ من باب أو،.زٍ يِّ مَ مُ و : "الثال ،" 
 والرالة من باب أو،.ضبانَ وغَ : "الرابا ،" 
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 واملس يقظ من باب أو،.وسكرانَ : "الخامس ،" 
 يي "، والو يهلل السليم من باب أو،، لهُ ؤُ رْ بَُ   ٍّ جُ رْ مَ  ريضٍ ومَ : "السادس

 املريض هكر املريض.
 وهذه قاعدة المذهب أنم ط عاا السكران آ ق معنا أن، السكران يق  طالقه،  

َاخذ بها  ض ان "، آ ق معنا أن، طالل الضبانَ وغَ ، وقصله: "تصرفات السكران ي
رله ميق ، واملريض ملاها هكر املريض قو يكصن شخص مريض ال يس طي  بس ب 

اا اي، ف لف قاح: واهلل ال يطأ ا مو  أربعة أشهر، فهقه الي ني مع م  وال ال  
مع م ، قاح: يوهلل من مريض اها كان يُرجل برؤه، أما املريض القل ما يف أمين 
أ الا أنن أام  فهقا قصله ال أام  أربعة أشهر ال فاحلو  فيه؛ أحمه أ الا لن أام  

 وال يع م اياللا.
 ص "، ومن باب أو، ممن   ين هبا، يعا لبها َْ خُ دْ لم يَ  نْ مى ومِ : "السابا

أحمه تيول امرأ  وق ين الو صح قاح: واهلل ما أامعها أربعة أشهر، يع م ايالل وال ال  
 يع م، من باب أو، زوج ه الد   ين هبا.

ر المصنِّ   م،ن ال يوهلل منه ا يالل،   هكر املوُنف   فَذ
 يصح منهم:  ال   أشخاص ال

ُنم الم ن ن يمينه غير "، ال يوهلل من اجملنصن؛  ن نٍ ال من مَ : "اُول -
 .معتبرة

 "، م  ل عليه جرت علل لساحمه أني ا يالل ال يع معَّيه  مً غْ ومُ : "الثاني -
 هل .
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  بٍّ  ُ لِ "، العاجي عن الصطل عهياا  احل اا، ملين: " ٍ طْ عن وَ  زٍ وعاجِ : "الثال  -
 ٍَ ٍَ   بٍّ  ُ لِ ، ""ٍَ ََّ أو شَ  َام ": قط  هكره ال يس طي  أنن أام  حلف قاح: َام

واهلل ال يطأ، أ الا  ص من  ون أني ال أكن أنن يطأ، فهقا ال يع م اياللا، أو 
 لشلين  وعهي  عن الصطل.

ر المصنِّ   ماني  ص ر:  ر المصنِّ  ص رًا ليمين اُيال  َذ  َذ
 " :ا "، اها قاح: واهلل ال أطئ  أباأبدً   ِ تُ وْ طِ وَ  ال واهللِ : ف ذا قالَ قاح وا

 أكلر من أربعة أشهر وال ال  أكلر من أربعة أشهر.
 " :يطأ ا آ ة "، قاح: واهلل الرٍ شهُ أَ  عَّ  أربع ِ  زيدُ تَ  ةً دى مُ  نَ يى أو عَ اللان 
 أشهر.
 " :سل "، قاح: واهلل ما يطأ ا ح  ينيح عي يسَ عِ  لَ زِ نْ أو حت  يََ اللاليت

أقين من أربعة أشهر وال أكلر  قالصا: يع م أكلر من أربعة بن مرمي عليه السالم، 
 أشهر.
 " : قاح: واهلل ما يطأ ا ح  خيرل الوجاح، الُ جى الدى   َ خرُ أو يَ الراب ،"

 ايالل مع م وال ال  ايالل.
 " :قاح: واهلل ما يطأ ا ح  تشرب رَ ي الخمْ بِ رَ شْ أو حت  تَ اخلامي ،"

الل؛ أحمه علقه علل فعين ىرم املف ض أحمه لن اخل ر، ما رأيكم ايالل وال ال  اي
 تفعين  قا الفعين.

 " :عا   قا يريو أنن يساومها، قاح: واهلل ما  ي َديَْنَ طِ ِْ سْ أو تُ السا و ،"
،  ص مس وين منها ح  يش ل آيار   أطأك ح  تسقطه الوين القل علي ه
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، ايالل وال ينباأقساط مخسني ألف لاير، قاح: واهلل ال وطئ   اال أنن تض ه الو
 ال  ايالل، اها مرت أربعة أشهر من أينه ومل يرج  هلا حق يف الفسخ.

 " ََتعطيا  وية من مال ه قور كقا وكقا. ي مالَ بِ هَ أو ت ،" 
 " َ يعا ف صح  ف ؤح  من ا يالل فهص فم ل"، ما معىن "ه فم لونح  "

 مصح  يعا قو  ح من زوج ه.
ل  قاح أوح قضية يف ا يالل حمعطيه مهلة، اها حك نا أحمه مصل ف ا حكم ا يال

يه مهلة أربعة "، حمعطانًّ ه ول  قِ مينِ من يَ  رٍ هُ شْ أَ    أربع ُ ضَ ف ذا مَ ما  قه املهلة  "
ا ماها حمفعين  ماها يع ين القالة   أشهر فإها عوت اأربعة أشهر ح  لص كان ع وا

 ط عاا ا ن اهللكم قضاحلة.
طلق  ال، "، اها مرت اأرب  أشهر تفي الفر  َف ٍ شَ حَ  يبِ يِ غْ ول  بتََ  اَ طِ وَ  ف نْ "

يُفسخ النكا   ال، اها مرت اأربعة أشهر يؤمر بعو هل  بالصطل، فإنن وط  
 الح اأرب  أشهر اهلل و هلل رب العاملني عليه كفار  أني فقط، انن وط  بعو 

 اأربعة أشهر فهة زوج ه وال يُفسخ النكا  وال تطلق، وانن مل يفعين 
ل، وانن "، يعا جملر  أ ىن ما حيوين به اا اي فقو فابالطالقِ  رَ مِ وإال أُ   َ افْد فَ " 

مل يفعين هل   أومر بالطالل، م،ن القل يؤمره القالة، لكن أُمر بالطالل انن 
طل د، مرت اأربعة أشهر ومل يطلق، واليوجة قالد:  عه، املهم أنن ي قل زول، 

د ب عنها  ال،  ص حٌق هلا انن طال ال أريوه أنن يطلقه،  ين يطلقها القالة غو
 به حمفقه القالة واال فال.
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"، أىب القالة قاح له: طلق يا فالن، قاح: لن أطق ال كاوح معة، ما َب وإْن أَ "
مه  ََ َّى طَ يف أمين، ما الع ين  قاح: " "، حمقصح: يَ سَ ا أو فَ أو  ال ً  عَّيه واحدةً  حَا

اب  الشي  الذي تدخَّه النيأنم القالة يطلق عنه، وقو قلنا لكم قاعو  و ة: 
ال  إذا تعين عَّ  شخٍ  فعب  أْن يْ ف به قاف الْاضي مْامه  .والَ 

مه  ََ َّى طَ  َب ف ْن أَ قاح املؤلف: " أو  احدةً و "، يعا القالة، كم يطلق  "عَّيه حَا
"، اما يفسخ أو يطلق طلقة واحو  أو يطلق ثالث، وقو اآ شكين يَ سَ ا أو فَ  ال ً 

قالصا: كيف يطلق ثالثاا القالة م  أن، الطالل اللالث  اأ  اب  قه املسألة
ىرم، وا شكاح وار ، كيف يُقاح القالة له أنن يطلق ثالثاا   ب أن، القالة 
قاحلم مقامه، الصكيين اها ما وكين يف ثالثة ال يطلق ثالثة، املسألة فيها اشكاح واهلل 

 أعلم.
ةل وال كوين به الف: يف بيان ما ال كوين به الفةل، ا ن الصطل قاح 

رهما ال تحال  كوين به الفةل، الصطل الشرعة يف الق ين،  صَ هناك أمران َذ
 بهما الفيو :

 انن وط  يف الوبر فال تع م يفل.رِ بُ في الد   اَ طِ ْن وَ إو : "اُول ،" 
 ما ف"، اها وط   ون الفرل، يعا باشر ا بشهص  " ِ الفرْ  أو دونَ : "الثاني
 ".فا َ 

 قصله يف مساحلين اخلالف يف ا يالل  م،ن القل يق ين 
 عندنا ص ر في الخال  في اُيال :
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  اخلالف يف بقال املو ، قالد: الرجين حلف يف واحو الص رة اُول :
 فر، وحنن ا ن يف واحو مجا م اللان واحو آ ة،  لود املو  قاح: ال، ليي 

ن  م،  بو يهلل، أحما حلفد يصم مخسة عشر  فر باقة ل أآ صعني، القصح قصح
إًذا الْ ل ق له "؛ ُصدِّقَ  به يِّ ها وهي  ََ وَ طِ أو أنه وَ  ةِ دى مُ الْ    بْا َ عَ وَمن ادى يقصح: "

 ُنم اُصَ بْا  المدة.
 ا عل أحمه وطئها جالت بعو أرب  أشهر، قالد: هاوَ طِ أو أنه وَ : "الثاني ،"

 يا شيخ، طلق، ما يريو يطلق، احضره يطلق، أحضره القالة ح  يطلق قاح: يا
شيخ، وطئ ها، كيف تطلقها  فئد اهلل و هلل رب العاملني، قالد: ال، ليي 

 بو يهلل.
فنقصح:  قه املرأ  اما أنن تكصن ثي اا أو تكصن بكراا، فإنن كاحمد ثي اا فيق ين قصله؛  

أن، الصطل ال يعرف اال من جه ه ال أكن اقامة ال ينة علل  قا، وانن كاحمد بكراا 
َانت بِ قاح: " "، انن  تْ قَ دِّ صُ  له دْ عَ  بذل  امرأةه  دَ هِ وشَ  كارةَ ت البَ عَ وادى ًرا كْ وإن ْ

كاحمد بكراا،  ص ما وط  من ق ين و ة بكر، ما الع ين  يقصح القالة: تعرض 
 قه املرأ  علل امرأ   ثقة، تعرض عليها ف نمثر املرأ  فإنن وجوت بكار ا فالقصح 

لل وانن عرلد ع قصح م،ن  القصح قصهلا، بكر كيف يكصن وط  فالقصح قصهلا،
 املرأ  فوارت ثيب فالقصح قصله.

انت بِ قاح: " "، تْ قَ دِّ صُ  له دْ عَ  امرأةه "، يعا ب كار ا "بذل  دَ هِ ًرا وشَ كْ وإْنَ 
ها  عَ طْ وَ  كَ رَ وإْن تََ  قه املرأ  والقصح قصهلا،   هكر املوُنف مسألةا و ة قاح: "

بعو  القل ترك وطل زوج ه "،  قا الرجينفكم لٍ  رٍ وال عذْ  مينٍ ا بها بال يَ إضرارً 
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ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )الي ني أربعة شهر عرفنا حك ه  ص ا يالل 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 [.222-229]ال قر /(  ڃ

رجيٌن ترك وطل زوج ه أكلر من أربعة أشهر لإللرار هبا من غي أني، ت ضرر املرأ  
ح بعة أشهر اها ما وط   الوال ال  قالصا: ملين املصل هلا حكم املصل حمعطيها أر 

 أربعة أشهر هلا حٌق يف أنن تطالب بفسخ النكا ؛ أحمه أرا  ا لرار.
قاح املوُنف: الرار واحم فال العقر، اهاا يش ط  نا وجص  ا لرار واحم فال العقر، 
أرب  شهصر و ص ما أامعها لكنه معقور عنوه مرض قالصا اأط ال: أحمد مريض، 

اول  قا يأ ق آنة، يُفسخ وال ال  ال يُفسخ، انن ترك ال و انن شال اهلل 
وطأ ا بال عقر  بوون الرار، ع ار  املوُنف مفهصمها يفيو أحمه انن مل يكن بإلرار 
رجين مش صح ليي فالة، ليي عنوه عقر حقيقة ل ك اا اي، ليي له رغ ة، 

  ين  قا عقر  ليي عقراا.
خ ، ومرت اأربعة أشهر هلا الفسولكن ما قوو ا لرار، و ة تقصح: تريو الصطل

أو ال  اها أ قحما مبفهصم ع ارته حمقصح: ليي هلا فسخ، و قه املسألة هكر ا  احب 
ا قناي وهكر ا  احب املن هل يف  قا ال اب وقيوو ا با لرار، م  أ م يف باب 
عشر  النسال هكروا أن، الرجين اها ترك وطل زوج ه بال عقر  فلها أنن تطالب 

 ومل يقكروا قضية ا لرار.بالفسخ، 
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قالصا: اها ترك امل يد عنو ا أربعة أشهر، أو ترك وطأ ا أربعة أشهر، أو آافر 
وغاب عنها مو  تييو علل آ ة أشهر وطال د فلها أنن تفسخ النكا ، قاح يف 

َ  َّ  سنٍ  مرٍة إْن قدر، ومبيته بطٍَّب عند حرٍة ليٍَّ  املن هل: " ويَّزمه وط هَ 
من سبا، وله أْن ينفرد في البْي ، وإْن سافر ف ق نص  سنٍ   من أربا، وأم ٍ 

، مه لزمهطَّبت قدو إليه، ف يحتا  أو طَّب رزقٍ في غير حٍج أو غزٍو واجبين 
يف و شيًوا من ذل  بال عذٍر فَُرىق بينهما بطَّبها ول  قبَ الدخ ل" أب   ف نْ 

 ا قناي حنصه.
ناك لها الفسخ، ومل يش طصا  فهناك أطلقصا اهللكم أحمه اها أىب هل  بال عقر  ف

ا لرار ف ا املقوم املفهصم وال املنطصل  منطصل الع ار   ناك يش ين ا لرار 
وعومه، ومفهصم الع ار   نا أحمه انن مل يقوو ا لرار ال فسخ فلعين املقوم منطصل 

 الع ار   ناك.
قر أيي علكن آؤاٌح   ر: اها قلنا ان، ترك الصطل مو  تييو علل أربعة أشهر بال  

الفسخ ف ا فاحلو  عقو باب ا يالل أ الا كفار  الي ني  حمضعه يف باب اأأان، 
لذي اأن، القالة يطلق، ح   ناك يطلق القالة عنه يفسخ عنه ما يف مشكلة، 

ر يظهر واهلل أعَّم  ُنم الفسي باُيال  محَ اتفاق عند العَّما  أنه َذ
 نم اُيال  َوَرد في الْرآن ين أما املسألة اللاحمية فهة ى ،تعال   ُو

أحياحماا يقكرون مسأل ني أو ثالث   الف بني أ ين العلم، فالفقهال 
مساحلين يعطص ا حكم واحو لكن يفرقص ا، م  أحمه كان يكفيهم أنن يقكروا احوا ا 
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وتو ين اأ رم يف ع صمها لصجص  اخلالف يف احوا ا وعوم وجص  اخلالف يف 
 .اهلل وآلم علل حم ينا ى و  وعلل  له و   ه أمجعني اأ رم، واهلل أعلم، و لل
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 الدرس الثامن والخمس ن
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب  
 العاملني، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و  وعلل  له و   ه أمجعني، أما بعو.

عنا مبا وأن يعل، نا ما ينفعنا وأن ينف فنسأح اهلل جين وعال أن يفق،هنا يف الوين،
عل، نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا احمه ول هل  والقا ر عليه،   أما 

 بعو.

يف الفقه علل ( اِ نِ ْْ مُ الْ  في اْخِتصارِ  اِ نِ ْْ تََ سْ مُ الْ  زادُ ف ا زلنا م  شر  ك اب )
 قا الك اب ، وكنا قو و لنا يف مق ب ا مام امل هين أمحو بن حن ين 

 ا، ك اب المثهار، ويف  قا اليصم ان شال اهلل حمأ ق ك اب المثهار وك اب اللعان.

ويف  قين ال ابني أمٌر و ص: أحمه يكا  يكصن أ م ما فيه ا غي ما بُمُصب هل ا، 
ف اب المثهار يقكر الفقهال رمحهم اهلل تعا، فيه أحكام الكفارات، وقو تكصن 

ي ، لق بالمثهار حمفسه؛ أ ا حُي ال اليها يف أبصاب  كلأحكام الكفارات أ م مما ي ع
وباب اللعان يقكر فيه الفقهال رمحهم اهلل تعا، ما ي علق بل صل النسب، واللعان 
قو يكصن حما راا، وان كان حو،ثا أحو القضا  قاح: أوح قضية  ُعرلد علة، ملا 

اب اللعان  لنا لك تصليد القضال، أحو مشاخينا كند أُ   عليه اليا ، فل ا و 
قاح: أوح قضية ُعرلد علة، ملا تصليد القضال قضية لعان، ولكنه حما ر، لكن 
القل حُي ال اليه يف باب اللعان من الكالم عن أحكام هللصل النسب أكلر مما 

 حُي ال اليه من الكالم عن أحكام اللعان حمفسه.
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 فن وأ أوالا بك اب المثهار.
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 و   و هلل رب العاملني، والوال  والسالم علل حم ينا ىبسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل
 لل اهلل عليه وآلم وعلل  له و   ه أمجعني، اللهم اغفر لنا لشيخنا 

 ولل سل ني.

 قاح ا مام اهلله،اول رمحنا اهلل تعا، واياه: 

 الظِّهاِر( )َتا ُ 

َِّ  أو ببعضِ  بعَضها أو َزْوَجَته َشبىهَ  فَمن ُمَحرىفه، وه   أبًدا عَّيه َتْحُرفُ  نمَ  بك
َُ  ال آَخرَ  ُعْض ٍ  أو َبْطنٍ  أو َظْهرٍ  ِمن َرضاعٍ  أو بَنَسبٍ  َفِص  أنتِ : لها ْ ِلهب يََنَْ
َيدِ  أو أُمِّي ََظْهرِ  مني أو معي أو َعََّيى   أو نحِ ه،و  َحَماِتي َوْجهِ  أو ُأْخِتي ََ
، فه  والدفِ  َاْلَمْيَت ِ  أو حرافه  َعََّيى  أنتِ   بِظهارٍ  فَّيسَ  وِجهالز  ْتهُ قالَ  وإن ُمظاِهره

فىارَتُه، وعَّيها َِّ  من وَيِصح   ََ  .َزْوَج ٍ  َ

َه:  وُمطًَِّّْا ُمظَاِهًرا ارَ ص ُوِجدَ  ف ذا بَشْرٍط، وُمَعَّىًْا ُمَع ىاًل  الظِّهارُ  وَيِصح   فص
ََ  َيْحُرفُ و  الظِّهاُر، زالَ  ال قتُ  فَََرغَ  وإن ََفىَر، فيه َوِطاَ  ف ن وُمَ قًَِّتا،  أن قب
 بالَ ْط ِ  إال الذمى ِ  يف الَكفىارَةُ  تََْثُبتُ  وال منها، ظاَهرَ  ِممىنْ  وَدواعيهِ  وط ه  ُيَكفِّرَ 
 بَتكريرِه واحدةه  فىارَةه ََ  وتََََّْزُمه عَّيه، الَعْزفِ  عندَ  قبََّه إخراُجها ويََّزفُ  الَعْ ُد، وه 
 ََ  منهن اَهرَ ظ وإن ،واحدةٍ  بَكَّم ٍ  ِنسائِه من لِظهارِه واحدةٍ  من التكفيرِ  قب

 .فَكفىاراته  بكَّماتٍ 
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َه: فىارَتُه فص ََ  َُ  َيْسَتِطاْ  لم ف ن اِبَعْينِ ُمَتتَ  َشهرينِ  صافَ  َيِ دْ  لم ف ن رَقب ٍ  ِعْت
َب ُ  تََََّْزفُ  وال ِمْسِكيًنا، ِستِّينَ  َأْطَعمَ   بَثَمنِ  ذل  َأْمَكَنه وأ َمَََّكها ِلَمنْ  إال الرىقََ
فاي ِ  َدائًما يِتهَِفا عن فاضالً  ِمْثَِّها  َمسكنٍ  من حتاُجهيَ  وَعمىا َيُم نُه َمن َو
َُ، و ِيا ٍ  ِبْذل ٍ  وَعْرضِ  وَمَر  ٍ  وَخادفٍ  ُْ فُ  ومالٍ  ُتْ َع نَِته ُبهََسْ  يََ َْ  وَُُتبِ  ِبُم
 من َسَّيم ه  َِمَن ه مُ  رَقَََب ه  إال ََِّّها الَكفىاراتِ  في َيْ ِزي وال َدْيٍن، ووفا ِ  ِعَّْمٍ 
َِ  َيُضر   َعيبٍ  َِ  َاْلَعَم  بََيًَِّنا َضَررًا بالعم ٍَ رِ  أو لَيدٍ  والشََّ  أو َأْقطَِعهما أو ْج
 َأْقَطاِ  أو اُبهافِ  نم اَُْنُمََّ ِ  أو اُبهافِ  أو السىبىابَ ِ  أو الُ ْسَط  اُْصَباِ  َأقطاِ 

 أف   الو  ونحُ ه همن َمْعيُ سه  َمريضه  َيْ ِزي وال واحدٍة، يدٍ  من والِبْنَصرِ  اْلِخنَصرِ 
َُ  الزِّنَا وَوَلدُ  اْلُمَدبَِّرُ  وَيْ ِزي َوَلٍد، ََُم ُ  وال اني واْلَمره نُ  واُحَم َُ  وا  الحام
 .َحْمََّها اْسَتثََْن  ول 

َه:  وأيىافِ  َعيدٍ  َيِ بُ  ْطره فِ  أو رمضانُ  َتَخَّىََّه ف ن الصْ ِف، في التتابُاُ  َيِ بُ  فص
 ٍَ  أو ُمْكَرًها وأ نَاِسًيا َأْفَطرَ  أو ونحِ ه َمخ  ٍ  وَمَرضٍ  وُجن نٍ  وَحْيضٍ  َتشري
َِْطْا، لم الِفْطرَ  يُبيحُ  لُعْذرٍ   وال فْر، ِفطَرةٍ  في ئُ ُيْ زِ  بما التكفيرُ  وُي زئُ  يََنَْ
َ   اْلبَُرِّ  من ُيْ ِزئُ  َ   غيرِه من وال ُمدٍّ  من أق َِّ  ُمدىْينِ  من أق  َي  زُ  ِممىنْ  احدٍ و  لك
اةِ  َدْفاُ  ينَ  دى غَ  وإن إليهم، الَز  النَِّيى ُ  َتِ بُ و  ُيْ زِْئه، لم َعشىاُهمْ  أو المسَا
ََْطاَ  هارًان أو ليالً  منها اْلُمظاِهرُ  أصا َ  وإن وغيرِه، َصْ فٍ  من التكفيرِ  في  انَْ

َِْطاْ  لم لياًل  غيَرها أصا َ  وإن التتابُُا،  .يََنَْ

 " مساحلين، و ة:الظِّهارِ  َتا ُ يف  قا الك اب "
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- .  حكم المثهار أوالا
   أركاحمه. -
   عقو فوالا يف بيان بعض أحمصاي المثهار، ومساحلله. -
   عقو فوالا للكالم علل الكفار . -

: يف  قا ال  صيب أوح مسألة: حكم المثهار، ما حكم المثهار  قاح 
وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ ﴿: " المثهار ىرم، وقو  ح، علل  قا قصح اهلل ُمَحرىفه  وه "

 [.2﴾]الم ادل  لِ وَزُورًامُنكَرًا مِّنَ الْقَوْ

ُش َّه به، والوي ة، ف وأ املونف 
ُش َّه، وامل

 أما أركان المثهار فعنوحما: امل
ص  المثهار: " ط عاا المثهار ما  بعَضها أو َزْوَجَته َشبىهَ  فَمنب يان هل  فقاح: "

ُش َّه ،  قا تعريٌف امجال،  ار عنوه  تشبيه الرجَ زوجته بمن تحرف عَّيه
حما امل

 ".بعَضها أو َزْوَجَته َشبىهَ  فَمنا  ص  اليوجة، قاح املونف: "م

ُش َّه به: "
َِّ  أو ببعضِ امل ُشَّ هأبًدا عَّيه َتْحُرفُ  َمن بك

به: من كرم عليه،  " اهاا امل
ها فُيشُ ه زوج ه مبن كرم عليه، يو ين يف  قا أيضاا من كرم عليه آصال ش هها بكل

َِّ  أو ببعضِ أو ب عضها؛ هلقا قاح: "  ".أبًدا عَّيه َتْحُرفُ  َمن بك

" َِّ  ف " ال بو علل كالم املونَرضاعٍ  أو بَنَسبٍ  أبًدا عَّيه َتْحُرفُ  َمن بك
ا، وُعلم به أحمه لص ش هها مبن كرم عليه  أن تكصن من ش هها به من كرم عليه أبوا
ن ا، أمو أحمه ليي بمثهار، لكن املق ب ك ا حم ،ه عليه يف الروض أحمه لص ش هها مب



2926 
 

كرم عليه ا، أمو فإحمه  هار، فلص قاح: أحمده علة، كأ د زوجد، أو كأ   ، 
 فإن  قا  هار.

َُ  ال آَخرَ  ُعْض ٍ  أو َبْطنٍ  أو َظْهرٍ  ِمن" َفِص  أو ْوَجَتهزَ "  قا بياٌن لقصله: "يََنَْ
و ص –" بكين أو ب عض، ما  ص  قا ال عض  قاح: المثهر، أو ال طن، أو بعَضها

عضص    ر ال ينفوين، اهاا ال ش يه بعضص  ال ينفوين،  -اللاليت و ص الضابط
والعضص القل ينفوين ملين ماها  الشعر، اهاا لص قاح: أحمده علة، كشعر أ د فإحمه 

 ليي بمثهار  علل ما ُعلم من ع ارته.

" :  ْ لِهباللاليت: الوي ة، هكر املونف مجلة من اأمللة لوي ة المثهار فقاح ملالا
" اهاا اآ خوم اللالث أ وات: أحمده علة، كمثهر مني أو يمع أو َعََّيى  أنتِ : لها

 أمة، أحمده معة كمثهر أمة، أحمده ما كمثهر أمة، كين  قا حيوين به المثهار.

ُشَّ ه به ا ن: "
َظْهرِ  أو معي أو َعََّيى  أنتِ : لها بْ ِلهامل ُش َّه به مِّيأُ  منيَ 

" امل
َيدِ  أو" ملاح، "أُمِّي "ََظْهرِ  ملاٌح ثاليت،  "َحَماِتي َوْجهِ  أور، "" ملاٌح   ُأْخِتي ََ

وان المثهر واليو والصجه كلها أعضال ال تنفوين، واأم واأ د ومحاته كلهن ممن 
" وحنص هل  ملين ملاح   ر:  ونحِ هحيرمن عليه، ومحاته من  ة  أم زوج ه، "

 كرهجين ع د،  ال ه، ا،   ره.

راٌم أن قصله: أحمد علة، ح" و قه آ قد معنا يف الطالل، حرافه  َعََّيى  أنتِ  أو"
أ ا  هاٌر وال يق  به الطالل، قاح: فهص  هاٌر ولص حمصم به الطالل، فهقه أيضاا 

ُن ق ل الرجَ: أنِت عَّيم  من ألفاه المثهار، ملاها ُجعلد من ألفاه المثهار  
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تحريم ظهر أمي، فإها حقف أ ا   َظهر أمي يْصد به: أنِت عَّيم حرافهَ 
  ا فقاح: أحمده علة، حرام فهص  ريهلٌل يف المثهار.ال ش يه وأتل هبا م اشر 

 " كقل   قه آ قد معنا اها قاح المرأته: أحمده ُمظاِهره  فه  والدفِ  َاْلَمْيَت ِ  أو"
 علة، كالوم أو كاملي ة فإن  قا  هار.

الد املرأ  "  قه املسألة اللاللة يف ال اب: اها قبِظهارٍ  فَّيسَ  لزوِجها قالَْتهُ  وإن"
 لة، كمثهر أيب فهين  قا  هار  حكم املونف عليه  ك ني:ليوجها: أحمد ع

 ".بِظهارٍ  فَّيسَ اأوح: " -
فىارَتُه وعَّيهااللان: " - ََ  " 

وور  عوم اع  اره  هاراا ما  ة  أصز له االآ   اي هبا ق ين ال كفي، عليها كفار  
المثهار لكن ال يأ ق بقية أحكام المثهار، وآيأش أن المثهار اها قاح ليوج ه: 
أحمده علة، حراٌم فإحمه ال أصز له أن أامعها أو يس     هبا ح  يكف،ر وآيأش، 
لكن  قا ليي بمثهار يف  قه اأحصاح، لكن يأ ق حكم المثهار يف مسألة  و ة 

 وجصب الكفار .

َِّ  من وَيِصح  " " اهاا المثهار ال بو أن يكصن م  زوجة ، فال يوهلل المثهار َزْوَج ٍ  َ
، وآيأ يف باب اأأان: أن كرمي الرجين  ش يف قصح املونف م  اأمة ملالا

أو   ٍ مَ ه َ من أَ تِ   زوج َ حالاًل َ سِ  فَ رى ن حَ ومَ أم ه أنٌي مكف،ر ، آيأش يف قصله: "
" يأش  قا يف هََّ عَ إن فََ  يمينٍ  ةُ ارَ فى ه ََ مُ زَ َّْ ، وتََ فْ رُ حْ ه لم يَ أو غيرِ  باسٍ أو لِ  طعافٍ 

 اأأان.



2928 
 

المثهار، وهكر فيه بعض تقسي ات المثهار  ا، فوين  يف   احم قين 
 وأحكامه:

 ُمَع ىاًل  رُ الظِّها وَيِصح  تقسيم المثهار باع  ار ال عهيين، قاح: " أول مسعل :
 " اهاا المثهار حمصعان:ُمظَاِهًرا صارَ  ُوِجدَ  ف ذا بَشْرٍط، وُمَعَّىًْا

  هاٌر ُمعه،ين. -
 و ههاٌر معلق. -

مرأته: أحمده علة، كمثهر أمة، والمثهار فالمثهار املعهين حك ه  ا ر؛ كأن يقصح ال
ُعل،ق علل شرط أن يقصح هلا: ان  رجده من الوار فأحمده علة، حرام، أو ان 

امل
 رجده من الوار فأحمده علة،  هر أمة، فإن ُوجو الشرط ث د عليه حكم المثهار، 

 وان مل يصجو الشرط مل يل د حكم المثهار.

ونف ا،  ار ال صقيد، قس، ه املتقسيم المثهار باع  التْسيم الثاني لَّظهار:
" المثهار من جهة اليمن: اما مطلق كأن يقصح: وُمَ قًَِّتا وُمطًَِّّْاقس ني؛ قاح: "

أحمده علة، كمثهر أمة، أو مؤقد كأن يقصح: أحمده علة، كمثهر أمة  الح شهر 
رمضان، أو  الح شهر كقا، أو  الح  قا اليصم، فهين يع م  هاراا  حمقصح: حمعم، 

 ا مؤق اا.يع م  هارا 

فىرَ  فيه َوِطاَ  ف نوما حكم  قا المثهار املؤقد  قاح: " ا " ان وط  يف  قََ
ذا وطا إ -َما سيعتي معنا-ُن حكم الظهار تستْر الكفارة الصقد كف،ر؛ 

 ، فإها وط   الح  قه املو  فعليه الكفار .المظاهر
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" اها هارُ الظِّ  لَ زا ال قتُ  فَََرغَ  وإنطيب اها احمقضد املو  ومل يطأ ف ا اهللكم  "
فرغ الصقد فقو زاح المثهار، فإن وطئها بعو  قا الصقد فهين عليه كفار   هار  

 ليي عليه كفار   هار.

مسألة من مساحلين أحكام المثهار، و ص أن مما ي تب    بني، املونف 
ََ  وَيْحُرفُ : "علل المثهار: كرمي وط   قه اليوجة ح  يكف،ر، قاح   قب

 ئان:" شيُيَكفِّرَ  أن

 ".وط ه اأوح: " -
 "  واعة الصطل.وَدواعيهِ اللان: " -

و قه  واعة الصطل كرم ممن  من كين زوجاته وال فقط ممن  ا ر منها  قاح: 
" أما ان كان له عو  زوجات  ا ر من احوا ن فإن  قه الد منها ظاَهرَ  ِممىنْ "

 يكف،ر، ح   ا ر منها ال أصز له أن يطئها وال أن يس     هبا مبا  ون الصطل
 وأما غي ا فال بأو بقل .

 وه  بالَ ْط ِ  إال  ِ الذمى  في الَكفىارَةُ  تََْثُبتُ  والما القل تس قر به الكفار   قاح: "
" اها  ا ر الرجين من امرأته فعنوحما وقٌد لصجصب الكفار ، وعنوحما آ ٌب الَعْ دُ 

لصطل، قمة:  ص اللكفار ، آ ب الكفار :  ص المثهار، ووجصهبا واآ قرار ا يف ال
 بالَ ْط ِ  إال الذمى ِ  يف الَكفىارَةُ  تََْثُبتُ  والفإها وطل فإ ا تس قر يف هم ه، قاح: "

 ".الَعْ دُ  وه 
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طيب ان  ا ر من امرأته،   مات ق ين أن يطئها، فهين ُ رل الكفار  من ترك ه أم 
 ال  ال ُ رل من ترك ه، ملاها  أ ا مل تل د، آقطد الكفار .

لنا: الكفار  تل د بالصطل، وقلنا ق لها: ال أصز الصطل ح  يكف،ر، طيب حنن ق
" عَّيه ْزفِ العَ  عندَ  قبََّه إخراُجها ويََّزفُ اها أرا  أن يطأ ماها أب عليه  قاح: "

فإها أرا  أن يطأ ال أصز له أن يطأ اال بعو ال كفي، فنقصح: يليمه حينئق  ا راجها 
 ق ين الصطل اها عيم عليه.

 مسألةا، و ة: مسألة تعو  المثهار، وله  صرتان: هكر املونف   

 أن ي عو  المثهار لكن ال جتب فيه اال كفار  واحو . الص رة اُول : -
 ات.أن ي عو  المثهار وأب فيه عو  كفار  الص رة الثاني  أو الحال  الثاني : -

 واحدةه  ةه فىارَ ََ  وتََََّْزُمهأما  صر  الكفار الصاحو  هكر هلا  صرتني، قاح اأوح: "
ََ  لَتكريرِه ه: " اها كرر المثهار من امرأ   واحو ، فقاح المرأتواحدةٍ  من التكفيرِ  قب

أحمده علة، كمثهر أمة،   جال ا من بكر  وقاح: أحمده علة، كمثهر أمة،   جال ا 
مر ا ثاللة بعو يصمني أو ثالثة فقاح: أحمده علة، كمثهر أمة، فهين عليه عو  كفارات 

 : له  صرتان:أم ال  حمقصح

أن يكرر هل  بعو ال كفي عن المثهار اأوح، فقاح هلا اليصم:  الص رة اُول : -
أحمده علة، كمثهر أمة،   أع ق رق ةا،   جال ا من بكر  وقاح: أحمده علة،  

 كمثهر أمة،  ين عليه كفار  ثاحمية  حمعم عليه كفارٌ  ثاحمية.
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 قاح: ر أمة ومل يكف،ر،  وأما اها كرره ق ين ال كفي، قاح هلا: أحمده علة، كمثه -
أحمده علة، كمثهر أمة ومل يكف،ر،   قاح: أحمده علة، كمثهر أمة فكفار ٌ واحو ، 

ََ  لَتكريرِهو قا معىن قصله: " ن يكصن " فشرط له أواحدةٍ  من التكفيرِ  قب
 بال كرير من امرأ   واحو  وأن يكصن ق ين ال كفي، فليي عليه اال كفار ٌ واحو .

 بَكَّم ٍ  ئِهِنسا من لِظهارِها تليم فيه كفارٌ  واحو  قاح: "مم الص رة الثاني  -
" المثهار من عو  حمسال، اها  ا ر الرجين من عو  حمسال، فقاح ليوجاته: واحدةٍ 

 أحمنت علة، كمثهر أمة،  قه  صر  فيها كفارٌ  واحو .
وقو يمثا ر عن زوجاته فيقصح: يا  نو أحمده علة، كمثهر أمة، ويا آعا  أحمده  -

أمة، ويا آل ل أحمده علة، كمثهر أمة، ويا ليلل أحمده علة، كمثهر علة، كمثهر 
أمة،  ا ر من اأرب  زوجات،  ين عليه كفار  واحو  وال عو  كفارات  قاح 

ة الد " ففة الوصر  اللاحميفَكفىاراته  بكَّماتٍ  منهن ظاَهرَ  وإناملونف: "
قه اهللالة    ا ر من كين واحو   بكل ة  مس قلة عليه أرب  كفارات لمثهاره، اهاا

 ت عو  فيها الكفارات ب عو  المثهار.
عن  الفوين القل بعوه يف بيان كفار  المثهار، يف أثناحله تكلم املونف 

 اأحكام الد ت علق بالكفارات وحُي ال اليها يف مجي  اأبصاب.
 ما  ة كفار  المثهار  و ين  ة علل ال تيب أو علل ال خيي  قاح: أول مسعل :

فىارَتُه" - َُ عِ  ََ  " يعا كفار  المثهار أوح شةل: ع ق رق ة.رَقب ٍ  ْت
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" َيِ دْ  لم ف ن: "" وُعلم من قصلهُمَتَتاِبَعْينِ  َشهرينِ  صافَ  َيِ دْ  لم ف ناللان: " -
 أ ا علل ال تيب أم علل ال خيي  علل ال تيب ك ا ور  هل  يف ا ية.

 ".ِمْسِكيًنا ِستِّينَ  َأْطَعمَ  َيْسَتِطاْ  لم ف ن" -
َُ " قاح:  قاح ا، " ما الرق ة الد جُتيئ  وم  ت عني الرق ة وال أصز له االحمرَقب ٍ  ِعْت

َُ  يام الشهرين  بوأ أوالا مبن تليمه الرق ة، حنن قلنا: " " م  َيِ دْ  لم ف ن  ٍ رَقب ِعْت
ا  ا للرق ة  وم  ال يُعو واجوا  يُعو واجوا

،  ين  قا واجو أن يش ل احمسان عنوه ماليني وليي يف ملكه ع يو لكنه يس طي 
َب ُ  تََََّْزفُ  والللرق ة أو غي واجو  قاح املونف: " " اهاا عنوحما َََّكهامَ  ِلَمنْ  إال الرىقََ

و أكنه " أذل  َأْمَكَنه أوالصاجو للرق ة اما كص ا يف ملكه مصجص  ، و قا  ا ر، "
 كويين الرق ة.

، ط عاا ا ن يصن لاير ملالا طيب شخص يقصح: أحما عنول مليصن لاير، وقي ة الرق ة مل
ما فيه رقاب لكننا حمشر  املساحلين  قه أحمكم طالب علم وك اجصن اليها وا، 
فه ها، أما وجص  ا يف الصاق  وعوم وجص  ا يف الصاق  فا ن ما  ة مصجص  ، 
لكن أحمد يا طالب العلم اها مل تفهم  قا الكالم مل تس طي  أن ت عامين م  ك ب 

املساحلين آ  ر مع  يف أبصاب، ورمبا يأش يف باب من اأبصاب الفقهال؛ أن  قه 
يقصح ل : وأصز كقا قياآاا علل الرق ة، فطالب العلم ي علم  قه املساحلين 

 ويفه ها.
حمف ض أحمه قيين: ان  قه الرق ة رجيٌن أل  ألف  ينار، والرق ة  قه ألف  ينار 

لف  ينار آصف كن لص  ف  اأقي  ها، أقين رق ة جُتيأ يف الع ق قي  ها ألف  ينار، ل
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ي قل فقياا عاجياا ما يس طي  يأكين وال يشرب، أب وال ال  قاح املونف: 
" اهاا ال بو أن يكصن امكان شرال الرق ة مبلكه لل ن مللها َِفايِته عن فاضالً "

 فالالا عن ثالثة أمصر:
واحل ة، ل" أن يكصن هل  فالالا عن كفاي ه اَدائًما َِفايِته عناأمر اأوح: " -

 فالرجين ملالا عنوه بيد،  ين يليمه أن ي ي  بي ه ليش ل رق ة  ال يليمه هل ،
عنوه  كان  ص موور رزقه  ين يليمه أن ي يعه ل  ويين الرق ة  ال، اهاا ال بو 

 أن يكصن فالالا عن كفاي ه الواحل ة.
فاي ِ اللان: " -  م" أن يكصن هل  فالالا عن كفاية من أص م و َيُم نُه َمن َو

 من ينفق عليهم، أوال ه ومن ينفق عليهم.
 ." فالين عن اهللاجات اأ لية الد حي اجهاَيحتاُجه وَعمىااأمر اللاليت: " -

 آ   أشيال تع م أمللةا علل اهللاجة اأ لية: وهكر املونف 
 " فال يليم بي  املسكن.َمسكنٍ  مناأوح: " -
 يعه." اخلا م يعا الع و، فال يليمه بوَخادفٍ اللان: " -
 " املركصب القل ي نقين به.وَمَر  ٍ اللاليت: " -
" يعا اأشيال أو املالبي الد تكصن مالبي العا  ، ِبْذل ٍ  وَعْرضِ الراب : " -

 الد يل سها يف ال يد والع ين وحنص هل .
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َُ  و ِيا ٍ اخلامي: " - " ثياب اليينة، لكن كين واحو من  قه بقور ما ُتْ م
 م   وال حي ال اال واحو  فهقا الياحلو يعحي اجه، فلص كان عنوه عشرين آيار 

.  فالالا
ُْ فُ  ومالٍ السا و: " - ْسُبه يََ نَِته ََ َْ ار، عنوه " يعا  قا املاح احمسان ملالا مِبُم

منشار وعنوه أ وات،  قه اأ وات حي ال اليها يف ع له، فهين يليمه بيعها  
 ال يليمه بيعها.

ح له: ت ي  ة لطالب العلم، واحو حمقص " ك ب العلم بالنس ِعَّْمٍ  وَُُتبِ الساب : " -
الروض املرب  واليا  والك ب الد كضر هبا يف ااامعة والوروو من أجين 

 كويين الرق ة، قالصا: ال يليمه هل .
ا " عنوه ماٌح لكنه يو ره لصفال  ين ، فال يع م  قا واجوا َدْينٍ  ووفا ِ اللامن: " -

 للرق ة.  
 في يَيْ زِ  واليحلة، هلا شرطان و ا: "ي ني، الرق ة اجمل   بوأ املونف 

" اهاا  قا الكالم عن كفار  المثهار فقط أو عن مجي  الكفارات  ََِّّها الَكفىاراتِ 
قق فيها " اال رق ة كََِّّها الَكفىاراتِ  في َيْ ِزي والمجي  الكفارات، قاح: "

 شرطان:
َِمَن ه  رَقَََب ه  إالاأوح: "  " فال جُتيل الرق ة الكافر .ُم

َِ  َيُضر   َعيبٍ  من َسَّيم ه الشرط اللان: " أن تكصن آلي ةا من  "بََيًَِّنا َضَررًا بالعم
 العيصب الد متنعها من الع ين وتضر بالع ين لرراا بيم،ناا.
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 مما يضر ع الا ومسل ة  والع ق كين رق ة ُمسل، ة  
 فال بو من  قين الشرطني.

ا لد تضر بالع ين لررا مجلةا من اأمللة للعيصب ا ا ن آيقكر املونف 
 بيم،ناا، ملين ماها 

 " فال أيئ اع ال ع و  أع ل.َاْلَعَم " -
َِ اللان: " - ٍَ  أو لَيدٍ  والشََّ  " وملين الشلين لليو أو الرجين؛ فإن املشلصح يفرِْج

 يوه أو رجله ال يس طي  أن يع ين و قا عيٌب يضر بالع ين.
طي  جين، فإحمه ال يس " يعا أقط  اليو أو أقط  الر َأْقطَِعهما أواللاليت: " -

 الع ين.
يه بعض " لكن اأ اب  فيها تفويين؛ فالُ ْسَط  اُْصَباِ  َأقطاِ  أوالراب : " -

اأ اب  اها ُقطعد فإحمه ال يضر هل  بالع ين لرراا بي،نا؛ وهلقا يقصلصن: لص 
ُقط  اخلنور وحوه يس طي  الصاحو أس  بيوه أم ال  يس طي ، يع ين هبا 

لة من ملالا الصآطل يقصلصن: الصآطل طصيلة، ويشيين وحيط، لص ُقط  أا
 يس طي  أس  باأالة اللاحمية، ف ا  ص الضابط  آيقكر املونف:

 " : املةا " اها ُقطعد ا     الصآطل كالُ ْسَط  اُْصَباِ  َأقطاِ  أوأوالا
 ال يس طي  أن يع ين بيوه.

 "فال يس طي  أن يع ين بيوه،  قه الس ابة.السىبىابَ ِ  أو " 
 "ال أكن أن يع ين بيوه.اُبهافِ  أو ،  " أو ا هبام ُقط  كامالا
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 "أو اأالة من ا هبام، يعا ا هبام لص ُقط   اُبهافِ  من اَُْنُمََّ ِ  أو "
كامالا أو ُقطعد منه احوم اأال ني؛ أن ا هبام فيه أال ني، فلص 

 ُقطعد احوا ا ال أكن أن يع ين. 
 "بو يف " أو أقط  اخلنور وال نور، اهاا الْنَصرِ والبِ  اْلِخنَصرِ  َأْقَطاِ  أو 

اخلنور وال نور أن يكصحما مقطصعني، أم لص ُقط  اخلنور وحوه أو 
ال نور وحوه فإحمه ال يع م عي اا ماحمعاا من اجيال  قه الرق ة يف الع ق، 

" وال بو أن يكصن قط  اخلنور وال نور من يو  واحو ، واحدةٍ  يدٍ  من"
لي ىن وبنور اليسرم جتيئ أم ال يف الع ق  فإن قط   نور  قه ا

 جتيئ يف الع ق. 
 منه َمْعيُ سه  ريضه مَ  َيْ ِزي والمما ال ُأيئ يف الع ق أيضاا ال ويع م آلي اا: " -

" املرض امليؤوو منه ال ُأيئ يف الع ق، خبالف املريض احمسان ميكم ونحُ ه
 ملالا ي عاىف منه أو شةل من  قا الق يين، فهقا أيئ.

 " فأم الصلو هلا أحكاٌم  وها، ومنها أحمه الَوَلدٍ  أف   واللسا و مما ال أيئ: "ا -
يوهلل حمقين املل  فيها، وأ ا تع ق مبل  آيو ا، فهة مثهلا ا، الع ق فال جُتيئ 

 يف اع ال الرق ة.
 ناك عيصب ال متن  من ا جيال يف الع ق، أو أو اف ال متن  من ا جيال يف 

 ال:الع ق، هكر آ ة أشي
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سيو " و ص القل عل،ق السيو ع قه علل مصته، يعا الاْلُمَدبَِّرُ  وَيْ ِزياأوح: " -
 يقصح: اها مد فهقا ع و حر، فهقا ُأيئ اع اقه يف الرق ة.

 " كقل .الزِّنَا وَوَلدُ اللان: " -
- " َُ  " ع و أمحق، ُأيئ.واُحَم
كم اع ال ا: ما ح" اها كان الع و مر صحماا فأع قه السيو، وآ ق معنواْلَمره نُ " -

 املر صن  يوهلل أم ال  حيرم ويوهلل، وماها يوي  يوف  قي  ه ر ناا مكاحمه.
 " القل تعلقد به جناية، ُأيئ أيضاا يف الع ق.وال انياخلامي: " -
ََُم ُ " - َُ  وا  ها.   " ُأيئ، فلص أع ق اأمة  ون محلَحْمََّها اْسَتثََْن  ول  الحام

 ق. قا بالنس ة ا، ما ُأيئ يف الع 
  احم قين ا، الكالم عن أحكام ال  اب  يف الويام، وال  اب  يف الويام أب يف  
كفار  ماها  ما  ص الويام القل يش ط فيه ال  اب   كفار  اا اي يف  ار رمضان، 
والمثهار، ق ين اخلطأ  يام شهرين م  ابعني، أيضاا كفار  الي ني: ثالثة أيام 

 م  ابعات.
أن  - ابعنياها قلنا  يام شهرين م –معىن ال  اب  أن يوصم   قا ال  اب  ما معناه 

ا، فإها أفطر بينها يصماا  ي وأ من أوح يصم ا،   ر يصم ال يفطر بينها يصماا واحوا
ا أثنال  قين الشهرين امل  ابعني فإحمه يليمه أن يس أحمف من اأوح، لكن  قا  واحوا

 اها كان فطره من غي عقر .
قا ثناحلها بعقر  فإحمه ال ينقط  ال  اب ، ولقا بني، املونف  أما ان كان فطره يف أ

َه:فقاح: "  "  قا  ص اأ ين.الصْ فِ  في التتابُاُ  َيِ بُ  فص
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لكن ال  اب  ال ينقط  باأعقار ا تية، هكر املونف جم صعة أعقار ترج  ا، ثالثة 
 أمصر:
ن من ا" اها  لله رمضان،  ين حُيسب رمضرمضانُ  َتَخَّىََّه ف ناأوح: " -

الشهرين امل  ابعني  ال حُيسب، فهص قطٌ  لويام الشهرين امل  ابعني أم ال  
 حمعم، قطٌ  هلا بويام رمضان، لكنه ال ينقط  حك اا.
ْسم ُن ي ف العيد من الفإها احم هل من رمضان م اشر ا يك ،ين بعو يصم العيو؛ 

  به ال  اب  نقط" فالقط  بفطر  واجب ال يَيِ بُ  ِفْطره  أو، و ص قصله: "الثاني
 حك اا، من أمللة الفطر الصاجب هكر املونف آ ة أمصر، قاح:

 " ٍكفطر يصم العيو.َعيد " 
 " :وأيىافِ اللان  ٍَ  " الفطر يف أيام ال شريق.َتشري
 " :فطر املرأ  لل يض.وَحْيضٍ اللاليت " 
 " ٍالراب : الفطر بس ب اانصن، ط عاا اانصن  نا هكره في ن وُجن ن "

ع  ار أن الوصم ال يوهلل، باع  ار أن  صمه ال يوهلل، أب فطره با
 واال فإحمه غي مكل،ف.

 " ٍواملرض املخصف، و ا ر ع ار  املونف ونحِ ه َمخ  ٍ  وَمَرض "
  ُنه  نا أن املرض املخصف ما حكم الفطر فيه  واجب؛

"، ويف ك اب الويام ما حكم الفطر لل ريض  َيِ بُ  ِفْطره  أو" قال:
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ني " وأطلق املريض القل يضره، ومل يفر،ل بفطُره ُيسنم لمريضٍ قاح: "
 املخصف وغيه، يقصح: 

وان خيالف الفقيه ما 
 هكر

 يف غي بابه ف ي مع م 

 قا حممثم و ور املوارل للشيخ محي ، فهنا ع ارته أن الفطر يف املرض املخصف 
واجب، وكالمه  ناك أن الفطر يف املرض املخصف ليي واج اا، بين  ص مس  ب، 

محَ  ُن هذافأيه ا املع  و:  نا وال  ناك  يف ك اب الويام  قا  ص اأ ين؛ 
ر  ، ف  ين املسألة يُقكر يف الويام، فمثا المسعل  في الكالف عن الص ف والفطر

كالمهم  ناك ا طالل؛ أن الفطر لل ريض القل يضره الوصم مسنصن وليي 
ا: أن الفطر ا ر ع ارته  نبصاجب، ومل يفر،قصا  ناك بني املرض املخصف وغيه، و 

 لل رض املخصف واجب.
خنوص فنقصح: كالمهم  ناك مطلق، وكالمه  نا: مقي،و، فنقصح:  ناك يف املرض 
أطلق، و نا قي،وه باملرض املخصف، وحن ين املطلق علل املقي،و، أكن أن يُقاح هبقا، 

اهلل  ةلكن  ا ر كالمه  ناك أحمه ال أب الفطر،  ا ةا أن أ  ابنا عليهم رمح
ال يقصلصن بصجصب ال واول، فل اها حمصجب عليه الفطر يف املرض املخصف  أجين 

 ال واول، طيب ال واول ال أب، اهلل أعلم.
 ما يقو   قا، آ ق معنا هل  يف باب ا مامة.

 " :يعا قالصا: كإغ ال مجي  اليصم، فقو آ ق معنا يف  ونحِ هالسا و "
النهار ومل يفق جيلاا منه مل  ك اب الويام أن من أُغ ة عليه مجي 
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يوهلل  صمه، فلص حوين له هل  ال حُيسب له  قا اليصم من اأيام 
امل  ابعة؛ فإحمه مفطر، ليي بواحلم، لكن  ين ينقط  ال  اب  بقل   ال 

 ينقط  ال  اب  بقل .
 " :نقط  " فإحمه ال ينَاِسًيا َأْفَطرَ  أوأيضاا من أمللة الفطر بعقر قاح

 ل  اليصم أ الا من الويام.ال  اب ، بين حُيسب ه
 "فإحمه حُيسب هل  اليصم من الويام.ُمْكَرًها أو " 
 "ال  اب ،  " فإها أفطر لعقر  ي يهلل الفطر مل ينقط الِفْطرَ  يُبيحُ  لُعْذرٍ  أو

ملاله: السفر، طيب لص آافر اآ طاح الشهرين امل  ابعني، قاح: واهلل  
  يك ين،  يفطركلي ، لنسافر  قا اأآ صي ح  حمفطر، فسافر كة 

لروض يف ا- ين أصز  ال، قاح يف ك اب الويام: ومن آافر ليفطر 
 حُرم، يعا السفر والفطر.     - قا

  قا ما ي علق بأحكام الوصم وال  اب  يف الويام.
ا، اللاليت من  واح الكفار  و ص ا طعام، ف كلم    احم قين املونف 

 عن ا طعام وهكر:  نفه وقوره وأ له وشرطه.
" قاح: ْرف ِفطَرةٍ  في ُيْ ِزئُ  بما التكفيرُ  وُي زئُ : قاح: "اُول: صنفه

اأ ناف الد جتيئ يف ا طعام يف الكفارات  ة اأ ناف الد جُتيئ يف زكا  
الفطر فقط، و ة مخسة أ ناف، ما  ة  الُم والشعي واأقط وال  ر واليبيب، 

 أيئ يف الفطر .  قه مخسة أ ناف، فال أيئ يف الكفارات اال ما
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َ   اْلبَُرِّ  من ُيْ ِزئُ  والما املقوار:  اي وال  اعني وال كم  قاح: " ما قدره   أق
 غيرِه من وال" اها كاحمد الكفار  من الُم فإ ا ُمو، وان كاحمد من غيه  "ُمدٍّ  من
  َ عرفنا ف" ال ُأيئ للُم أقين من ُمو، وال ُأيئ ل يه أقين من ُموَّينن، ُمدىْينِ  من أق

هيئ يف الُم مٌو، واجمليئ يف غيه ُموَّان؛ و ص حموف  اي.
ُ
 أن امل

ينن من غيه، اال يف   وهذه قاعدة: ُو من الُم مقام ُموَّ
كين الكفارات يقصم فيها امل

 زكا  الفطر فإحمه أب ا رال الواي، آصالٌ أ رل من الُم أو من غيه.
َِّ طعام ملن  قاح: "، يُوف  ا المسعل  الثالث : أهَ ذل  اُطعاف  ِممىنْ  احدٍ و  لك

اةِ  َدْفاُ  َي  زُ  : "  قا ا طعام ملن أصز  ف  اليكا  اليه، قاح يف الروضإليهم الَز
  هللاج ه، كالفقي واملسكني وابن الس يين وال ارم ملول  ه، فقاح: ا فعصا للقين ُتوف

 هلم اليكا  هللاج هم.
طعام شرطه ال  لي ، يش ط يف ا ، المسعل  الرابع  في اُطعاف: شرط اُطعاف

ال  لي ، أن مُتُل  الطعام الفقي، ما اعراب الطعام،  مفعصح به، والفقي،: مفعصح 
ينَ  َغدى  وإنبه ثان؛ لقا قاح: "  ُأيئ يف هل  " الُيْ زِْئه لم َعشىاُهمْ  أو المسَا

باحة، فلص عيمد ا ال  وية وال عشية؛ أن ال  وية وال عشية ليسد متليكاا وااا  ة
املساكني علل غقال أو علل عشال فهقا ال ُأيئ، بين ال بو أن مُتُل  كين واحو 

 منهم حموف الواي أو ُمو من الُم.
  هكر شرطاا   ر للكفار  يف ا طعام ويف غيه، و قا الشرط شرٌط يف الكفارات  

ة واج ةٌ يف الكفار ، الني "وغيرِه َصْ فٍ  من التكفيرِ  في النَِّيى ُ  وَتِ بُ كلها، و ص: "
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لص أ رجد طعاماا ال تنصل به الكف،ار  ال ُأيئ عن الكفار ، ولص   د يصماا ال 
 تنصل به الكفار  ال أيئ عن الكفارات.

مثا ر منها، اها وق  عليها ووطئها 
ُ
  بعو هل  احم قين ا، مسألة ا ابة املرأ  امل

يؤثر  أن يس أحمف من اأوح أو الوأ اهبا،  ين  قا يؤثر علل الكفار  وأب عليه 
ََْطاَ  نهارًا أو ليالً  منها اْلُمظاَهرُ  أصا َ  وإنيف الكفار ، قاح: " " لتتابُاُ ا انَْ

ا  ابة أثنال  يام الشهرين: اما أن تكصن ا ابةا ملن  ا ر منها: فهقه ينقط  
 الهبا ال  اب  ولص كان يف الليين، ملاها طيب، الليين ال يفسو به الوصم  حمقصح: 

مِّن قَبْلِ أَن ﴿اش ط يف الكفار :  يفسو به الوصم، لكن اهلل 

فلص  ام   وطأ مل حيوين كقيق ا تيان بالكفار  من ق ين  [3﴾]الم ادل  يَتَمَاسَّا
أن ي  اآا، فال بو أن يوصم شهرين م  ابعني كلها ق ين أن ي  اآ،ا، في وأ من 

 اأوح، يوف،ر العوا  ك ا قلنا.
ُمثا ،ر منها، ف ا اهللكم  "أما اها كاحمد 

 ياًل ل غيَرها أصا َ  وإنا  ابة ل ي امل
َِْطاْ  لم  " اها أ اب غي املمثا ،ر منها يف الليين  ين ينقط  ال  اب   ال ينقط يََنَْ

ن غير ُنه صائم فعفسد ص مه مال  اب ، واها أ اهبا يف النهار ينقط ، ملاها  
 ، فيليمه أن ي وأ من اأوح.عذرٍ 

لق مبساحلين المثهار، وكين  قه اأحكام املقكصر  يف الكفارات ُيس فا   قا ما ي ع
 منها يف آاحلر اأبصاب، اال مسألة ا  ابة والصطأ فإ ا  ا ة بالمثهار.

****************** 
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 الَِّّعاِن( )َتا ُ 

 ِلعانُه َيِصحى  لم يى َ العرب َعَر َ  وَمن َزوجيِن، بينَ  يك نَ  أن ِصحىِته في ُيْشتَََرطُ 
 بالَِّّعانِ  الحدِّ  إسْاطُ  َّهف بالزِّنَا امرأَته َقَذ َ  ف ذا فِبََُّغِته، َجِهََّها وان بغيرِها،
ََّها، فيْ لُ  بَْ  إليها، وُيشيرُ " هذه َزوجِتي زََنتْ  لْد باهللِ  َأْشَهدُ : "َمرىاتٍ  أرباَ  قََ
يَها َغْيَبِتها وما  من َان إن َّيهع هللِ ا لعن َ  وأنى : "الخامس ِ  وفي ويََْنِسُبها، ُيَسمِّ

 به رَماِني فيما َََذ َ  لْد باهللِ  َأشَهدُ : "َمرىاتٍ  أرباَ  هي تَْ لُ   م"  الكاذبينَ 
 من انَ إن عَّيها اهللِ  َغَضبَ  وأنى : "الخامس ِ  في تَْ لُ   م" الزِّنَا من

َْ َ  أو قَبََّه بالَّعانِ  َبَدَأتْ  ف ن" الصادقينَ   اُلفاظِ  نم شيًوا أحُدهما نََ
مه  َيْحُضْرهما لم أو الخمس ِ   َأْحَِّ ُ  أو عُْقِسمُ ب َأشهدُ  لفظ َ  أَْبَدلَ  أو نائُبه أو حَا

 .َيِصحى  لم بالس ْخرِ  الغضبِ  أو باُبعادِ  الَّعن ِ  لفظ َ  أو

َه:  َشْرِطه منو  ِلعاَن، وال ُعزِّرَ  الم ن ن َ  أو الصغيرةَ  زوجَته َقَذ َ  وإن فص
ٍَ  يف َتزنينَ  رَأَيَُْت ِ  أو زَاني ُ  يا أو ََزنََْيتِ  لْفظًا بالزِّنَا َقْذُفها  ف ن ُدبٍُر، أو قَُُب
َه ٍ  ُوِطْوتِ : قالَ   هذا ليس ولكن تََْزنِ  لم: قالَ  أو نائمً ، أو ُمكَرَه ً  أو بُشبَْ
َْ ه  امرأةه  فَشِهَدت ِمنِّي، ال َلدُ   ومن ِلعاَن، وال َسُبهنَ  َلِحَْه فراِشه عَّ  ُوِلدَ  أنه ِ 
بَه أن َشرِطه  الُفرق ُ  تََْثُبتُ و  والتعزيرُ  الحد   عنه َسَْرَ  َتمى  وإذا وجُ ،الز  ُتَكذِّ
بىدٍ  بتحريمٍ  بيَنهما ََ  .ُم
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َه:  سن ٍ  ِنص ِ  بعدَ  َدهتَِّ  بعن َلِحَْه، منه َ نُه َأْمَكنَ  َمن َزوجُته َوَلَدتْ  َمن فص
ه َأْمَكنَ  منذ  َابنِ  ِمْثَِّهلِ  دُ يُ لَ  ِممىنْ  وه  أباَنها، ُمنذ سنينَ  َأْرَباِ  دونَ  أو َوطَُ

 أو الَفْر ِ  في هَأَمتِ  ب ط ِ  اْعتَََر َ  وَمن فيه ش ى  إن ببَّ ِغه ُيْحَكمُ  وال عشٍر،
 وَيْحَِّ َ  االستبرا َ  َيدىِعيَ  أن إال َوَلُدها َلِحَْه َأزيدَ  أو سن ٍ  لِنص ِ  فَ َلَدتْ  دونَه
 وإن َلِحَْه،. تُ َزلْ عَ  أو أُْنِزلْ  ولم فيه أو الَفْر ِ  دونَ  َوِطْوُتها: قالَ  وإن عَّيه،
َْها  والبياُ  َلِحَْه سن ٍ  ِنص ِ  نِ لُدو  بَ َلدٍ  فعََتتْ  بَ ْطِوها اعتراِفه بعدَ  باَعها أو َأْعتََ
َه   .باط

ا، ك اب اللعان، واللعان  ص  صرته: أن يرم الرجين    احم قين املونف 
لب بإقامة اأن يرم امرأته تين فيققفها باليحما، ف ط -حمسأح اهلل العافية والسالم–

حو الققف عليه، اها ققف الرجين امرأته باليحما فلها أن تطالب  و الققف، فإها 
طال د  و الققف له أن ُيسقط عن حمفسه حو الققف باللعان، و ص القل يُقكر 

 يف  قا ال اب.
بشروط اللعان، وهكر يف  قا ال اب من شروط اللعان  وبوأ املونف 

 كالم.ال اب ومل أ عها، حنن م عها ا ن يف  قا ال واحمية شروط، ولكنه فر،قها يف
" َزوجينِ  بينَ  نَ يك   أن ِصحىِته في ُيْشتَََرطُ ، الَِّّعانِ  َتا ُ   : "الشرط اُول -

أن يكصن اللعان بني اليوجني، فال يوهلل اللعان بني رجين  وامرأ   غي زوجة، 
 له، وجةا فال يوهلل اللعان اال من زوجني، فإها ققف امرأ ا أجن ية ليسد ز 



2945 
 

فطال د بإقامة حو الققف  ين له أن يالعن  آقاط هل   ال، ليي له أن 
 يالعن.

: أن يكصن اليوجان مكل،فني؛ يعا بال ني عاقلني، أين هكر  قا الشرط الثاني -
 غيرةَ الص زوجَته َقَذ َ  وإنالشرط  يف الفوين القل بعوه يف قصله: "

 ُيش ط أن يكصحما مكل،فني." فعل نا أحمه ِلعانَ  وال ُعزِّرَ  والم ن ن َ 
 وإن بغيرِها، عانُهلِ  َيِصحى  لم العربيى َ  َعَر َ  وَمن: الل ة، قاح: "الشرط الثال  -

 "  ين ُيش ط العربية  حمقصح: الناو علل قس ني:فِبََُّغِته َجِهََّها
  شخص يعرف العربية: ال يوهلل ُيالع،ن با ملييل أو بالروآة، ال بو

 ".بغيرِها هِلعانُ  َيِصحى  لم العربيى َ  َر َ عَ  وَمنأن يكصن بالعربية "
  أما من جهين العربية:  هلل، لعاحمه بلساحمه وبل  ه،  قا الشرط اللاليت

 و ص: الل ة.
: ا تيان بالوي ة الصار   يف اللعان  ون ت ويين، وآيقكر ا الشرط الرابا -

 املؤلف بعو قليين.
يين، وال تيب بعو قل: ال خُيين، بال تيب يف اللعان، وآيقكره الشرط الخامس -

 املش ط ترتي ان:
 . ال تيب بني الرجين واملرأ ؛ بأن يُ وأ بأأان الرجين ق ين أأان املرأ 
  ال بو ، وال تيب يف ألفاه اللعان، فال يوهلل أن ي وأ ملالا باللعنة أوالا

 أن تكصن اللعنة يف الشها   اخلامسة.
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ف:  ه، وهكره املون: أن يكصن اللعان  ضصر اهللاكم أو حماحلالشرط السادس -
مه  َيْحُضْرهما لم أو"  ".نائُبه أو حَا
 : أن يققفها باليحما لفمثاا، وآُيقكر أيضاا الحقاا.الشرط السابا -
: أن تكق،به اليوجة، فإن ققفها باليحما فوو،قد وأقر،ت فإحمه ال الشرط الثامن -

 يوهلل اللعان.
 يف ال اب.  قه واحمية شروط فر،قها املونف 

بعو هكر الشروط: فاحلو  اللعان، ما فاحلو  اللعان وما ورته  قاح: املسألة اللاحمية 
عان  ص: اآقاط " فاحلو  اللبالَِّّعانِ  الحدِّ  إسْاطُ  فَّه بالزِّنَا امرأَته َقَذ َ  ف ذا"

اهللو، اآقاط حو الققف عن  قا اليول، وليي اآقاط حو اليحما عن اليوجة؛ 
رأته عا لص أن الرجين ققف ام، يُن الزنا ال يثبت بم رد الَ  ل عَّ  الَّعان

باليحما فالعن وأبد أن تالعن،  ين ُكو حو اليحما  ال، ال ُكو حو اليحما، فليي من 
 .ُنه ال يثبت بم رد الَّعانورات اللعان اآقاط حو اليحما عنها؛ 

ََّها يْ لُ ف املسألة اللاللة يف اللعان:  ة  فة اللعان، هكر ا املؤلف بقصله: " بَْ  قََ
تيان بالشها  ، " اهاا ال بو من ا "هذه َزوجِتي زََنتْ  لْد باهللِ  َأْشَهدُ : "تٍ َمرىا أرباَ 

 وال يكفة أن يقصح: أحلف باهلل، وآيأش، ال بو أن يقصح: أشهو باهلل.
 يْ لُ فاأمر اللان: ال بو أن يعني، اليوجة، اما با شار  أو االآم، ولقا قاح: "

ََّها بَْ  َغْيَبِتها وما إليها، ُيشيرُ و  "هذه َزوجِتي زََنتْ  لْد باهللِ  َأْشَهدُ : "َمرىاتٍ  أرباَ  قََ
يَها عة " اهاا ال بو من تعيني اليوجة يف اللعان، فلص كان عنوه أربويََْنِسُبها ُيَسمِّ
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زوجات ملالا وقاح: يشهو باهلل أحمه قو زحمد زوج ه، ال ما يكفة  قا، ال بو أن 
 لفالحمية.يقصح: زوج ه  قه أو يس ،يها، زوج ه فالحمة ا
زيا    " يييو يف اخلامسةالخامس ِ  وفي  بعو  قه اأأان اأربعة ماها يقصح  "

" "كاذبينَ ال من َان إن عَّيه اهللِ  لعن َ  وأنى "الخامسِ :  وفي عن الشها   ماها  "
 اهاا يف اخلامسة يييو أن لعنة اهلل عليه ان كان من الكاهبني.

 لْد باهللِ  شَهدُ أَ : "َمرىاتٍ  أرباَ  هي تَْ لُ   م"   حمن قين أأان اليوجة، ماها تقصح 
 "  قه أرب  مرات تشهو هبقا."الزِّنَا من به رَماِني فيما َََذ َ 

 من َان إن عَّيها اهللِ  َغَضبَ  وأنى : "الخامس ِ  في تَْ لُ   ماخلامسة: "
 "  قه الوي ة املطلصبة يف اللعان."الصادقينَ 

جوت ال يوهلل اللعان، هكر املونف أربعة طيب عنوحما م طالٌت للعان، اها وُ 
 أشيال:

بأأان  " اأوح مما ي طين به اللعان أن يُ وأقَبََّه بالَّعانِ  َبَدَأتْ  ف ناأوح: " -
 املرأ  ق ين أأان اليول.

َْ َ  أواللان: " - مرات  " اها شهو ثالثالخمس ِ  اُلفاظِ  من شيًوا أحُدهما نََ
 يئ هل ، ال بو أن يأش باألفاهوجعين الرابعة أن لعنة اهلل عليه، ال أُ 

 اخل سة.
مه  َيْحُضْرهما لم أواللاليت: " - اف   ا، " تالعنا يف ال يد  ون تر نائُبه أو حَا

 القالة، و ون حضصر القالة أو حماحل ه، فال ُأيئ.
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األفاه الشرعية،  " ال  ويين يفَأْحَِّ ُ  أو بعُْقِسمُ  َأشهدُ  لفظ َ  أَْبَدلَ  أوالراب : " -
يقصح: أشهو باهلل قاح: أقسم باهلل أو أحلف باهلل ال أيئ  ملين: بوح ما

هل ، كقل   ة لص قالد: أقسم باهلل أو أحلف باهلل بوالا من أشهو باهلل 
 فال أيئ هل .

ا بوح أن " اهباُبعادِ  الَّعن ِ  لفظ َ  أوأو  ناك  صر  أ رم يف ال  ويين: " -
 أيئ ن ابعا  اهلل له، اليقصح: وأن لعنة اهلل عليه، قاح: وأن اهلل ي عوه، وأ

 هل .
" بوح أن تقصح: وأن غوب اهلل عليه قالد: وأن بالس ْخرِ  الغضبِ  أو" -

 آخط اهلل عليه، ال أيئ هل .
 "، مل يوهلل اللعان.َيِصحى  لمولقا قاح جصاباا عن كين  قه الوصر: "

 ا، فوين  هكر فيه مسأل ني:   احم قين املونف 
  لعان فيه،  ين  ناك ققف ليي فيه لعان.املسألة اأو،: الققف القل ال -
 املسألة اللاحمية: اها مت اللعان ف ا القل ي تب عليه  -

: ما الققف القل ال لعان فيه  قاح  َه:: "أوالا  زوجَته َقَذ َ  وإن فص
: قِلعانَ  وال ُعزِّرَ  أو الم ن ن َ  الصغيرةَ  قف " الققف القل ال لعان فيه  ص: أوالا

ََداٍت من ي ، أو اجملنصحمة؛ غي املكلفة، أو الو  ُن الَّعان أيمان وشهادات م
فال يوهلل من جمنصحمة  أو   ي ، طيب  ين  قا الققف مصجب لل و ، اهلل 

أو لل عيير، ققف الو ي  أو اجملنصحمة  مصجب لل عيير، وآيأش  قا يف ك اب 
 اهللوو  باب الققف ان شال اهلل.
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 يا أو َزنََْيتِ َ لْفظًا بالزِّنَا َقْذُفها ِطهَشرْ  ومن  هكر شرطاا من شروط اللعان: "
ٍَ  في َتزنينَ  رَأَيَُْت ِ  أو زَاني ُ  وه  الْذ  ؛ "  قا شرٌط من شروط اللعانُدبُرٍ  أو قَُُب

ض ، أما لص ققفها بلفظ  ال ي عني، محله علل اليحما، وآيقكر املونف بعبالزنا لفظًا
ر، وآيأش يف الُق ين أو يف الوب اأمللة فإحمه ال لعان فيه، واليحما  نا يش ين الصطل

معنا يف باب اليحما أن حقيقة اليحما تنط ق علل الصطل يف الُق ين أو يف الوبر باهللرام، 
 ولقا قاح يف  صر ال ي  قق فيها اللعان، هكر أرب   صر، قاح: 

َه ٍ  ُوِطْوتِ : قالَ  ف ن" -  ة." اها قاح: ُوطهئد بش هة، أو ُوطهئده بش هبُشبَْ
 اللان: اها قاح: ُوطهئده مكر ةا." ُمكَرَه ً  أو" -
" اللاليت: أن يقصح: ُوطئد و ة حماحل ة، فهقا ليي ققفاا بوريهلل اليحما نائم ً  أو" -

 فال لعان فيه.
يققفها  " ما أرا  أنِمنِّي ال َلدُ  هذا ليس ولكن تََْزنِ  لم: قالَ  أوالراب  قاح: " -

ئد بش هة ُوطه باليحما لكنه أرا  أن ينفة الصلو، ك ا ح  لص ُوطهئد بش هة، 
لكن  قا الصلو ليي منه، يريو أن ينفة  قا الصلو عنه،  ين له هل   ليي له 

 هل .
َْ ه  أةه امر  فَشِهَدت ِمنِّي، ال َلدُ  هذا ليس ولكن تََْزنِ  لم: قالَ  أوأو قاح: "  أنه ِ 

 "  املرأ فراِشه َّ ع ُوِلدَ  أنه" ما معىن "ِلعانَ  وال َنَسُبه َلِحَْه فراِشه عَّ  ُوِلدَ 
أيها ا  ص  الكرام، اليوجة اها عقو ا حمسان عليها وأمكن وطئها فهة فراٌش 
ليوجها، فهين حمش ط ا ن اها قاح:  قا الصلو ليي ما، أرا  أن ينفة  قا الصلو، 
ف اها حن ال   ين حن ال ا، امرأ   تشهو أن  قا الصلو منه  ال، ااا امرأ  تشهو أن 
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:  قا الصلو ليي ما،  قا الصلو ُولو حاح كصن  قه امل رأ  فراشاا له، لص قاح ملالا
 ة م يوجة من ق ين ما أتيوجها، وأحما ما أ رل، من ق ين ما أتيوجها و ة عنو ا 
 قا الصلو، و قا الصلو ليي من أوال ل، حن ال اقامة ال ينة علل ماها  أن  قا 

صطل، وآيأش ال الصلو ُولو منها حاح كص ا فراشاا له، يعا بعو عقو اليوجية وامكان
 بعو قليين مساحلين هللصل النسب.

َْ ه  امرأةه ال ينة  نا ما  ة  ال ينة  نا شا وان، أو شا و واحو  " ش معنا " وآيأِ 
يف أبصاب الشها ات أن ما ال يطل  عليه الرجاح غال اا ملين  قه املسألة يكفة فيه 

.  شها   امرأ   عوح 
ة  قا كن يالعن  ال أكن أن يالعن لنف" طيب أِلعانَ  وال َنَسُبه َلِحَْهقاح: "
 الصلو.

أيضاا  قا شرط من الشروط و ص أن تكق،به اليوجة،  قا هكره:  قا شرٌط أيضاا 
يف اللعان، فإن ققفها باليحما فأقرت ف ا اهللكم  أكن اللعان أم ال  ال أكن 

بَه أن َشرِطه ومناللعان، ولقا قاح: "  "  قا شرٌط.الزوج ُ  ُتَكذِّ
اللعان الو يهلل بشروطه الل احمية الد هكرحما ا ما القل ي تب عليه من اها مت 

 اأحكام  ثالث مساحلين: 
 " اأو،: آقصط اهللو.الحد   عنه َسَْرَ  َتمى  وإذااأو،: " -
هللو " كيف ال عيير  ُيسقط اهللو وال عيير   ين ُأ   بني اوالتعزيرُ واللان: " -

باب  قصط ال عيير  آيأش معنا يفوال عيير  ما  صر  آقصط اهللو وما  صر  آ
حو الققف أن الققف ال يل د اال اها كان املققوف ىوناا، فققف غي 
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اثونة يصجب ال عيير، ور  يف اليا : "وققف غي اثونة يصجب ال عيير، و ص 
حٌق لل ققوف" فإها ققفها وكاحمد زوج ه غي ىونة فإن الصاجب  ص ال عيير،  

 باللعان. كيف ُيسقط  قا ال عيير
 بيَنهما لُفرق ُ ا وتََْثُبتُ املسألة اللاحمية واللاللة مما ي تب علل اللعان  ة: " -

بىدٍ  بتحريمٍ  ََ قو آ قد " ث صت الفرقة بني اليوجني، و قه الفرقة كرميٌ مؤبو، و ُم
 قه املسألة معنا، أين  يف باب اثرمات، يف قصح املونف: "واملالعنة علل 

ا.املالعن" آ ق أن املال  عنة علل املالعن من اثرمات كرأاا مؤبوا
 تََْزنِ  لم: قالَ  أو: " ناك مسألة ثاللة ُعل د من قصح املونف  -

 " و ص أن مما ي تب علل اللعان حمفة حمسب الصلوِمنِّي ال َلدُ  هذا ليس ولكن
ان حمفاه، املالعن قو ينفة الصلو وقو ال ينفة، فإن شهو عليها باليحما ومل ينفه 

فإن  قا الصلو ولوه، وأما اها العن وحمفل الصلو يف لعاحمه احم فل حمسب الصلو 
 قا الصلو،  قا يف اا لة، واال قو ال ين فة النسب للصلو، و قا حمقكره ان 

 شال اهلل بعو قليين يف الفوين الالحق يف قضية هللصل النسب.
لل عال يل د علل املرأ  حق اليحما بققف زوجها له ولص ققفد اللعان، ولص حمكلد 

 اللعان قالد: ال أالعن، ال ُكو حو اليحما، وااا ُك ي، ُك ي ح  تقر أو تالعن.
َه:: قاح  " و قا الفوين يف أحكام هللصل النسب، وقلنا آابقاا: ان "فص

أحكام هللصل النسب هكر ا الفقهال رمحهم اهلل تعا، يف عو  أبصاب، منها  قا 
، ومنها كالم يف باب  نا:  اللقيط، فقكر املونف  ال اب وهكر ا تفويالا
 شروط اهللال النسب بالرجين، وله  صرتان:
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 الصلو اهللا ين من اليوجة. -
 والصلو اهللا ين من اأمة. -
وفيه  صر  ثاللة آ قد معنا يف باب اللقيط؛ و ة اآ ل ال ولو  ون أن  -

يُعرف  ص من أمة أو زول، يأش بصلو جمهصح النسب يقصح:  قا ولوه، وال 
مة وال ا، زوجة وال يُعرف أ الا  قا ممن، من املرأ  الد ولوت ينسب ال ا، أ

 قا، فهقا يُل ق به، آ ق معنا، لكن  نا هكر  صرتني: اهللال النسب من 
 اليوجة واهللال النسب من اأمة.

 فشروط اهللال النسب بالرجين من اليوجة ثالثة شروط:
، فلص املرأ   قه زوجةا  " حوصح اليوجية، كصنَزوجُته َوَلَدتْ  َمن" الشرط اُول:

ولوت ق ين عقو اليوجية فليي ولوه، وهلقا لص محلد املرأ  من زحما فإن  قا الصلو 
اهللا ين من اليحما يل ق باملرأ  وال يل ق باليان ولص قاح احمه ولوه، لص أقر، أن  قا 
الصلو ولوه من اليحما فهين يل د له أحكام االبن وال ال  ال يل د له أحكام االبن، 

يف مسألة ال  رمي، فإن بند اليحما ىرمة، ك ا آ ق معنا يف باب اثرمات قاح: اال 
 "من حالح  أو حرام"، اهاا الشرط اأوح: اليوجية.

امكان كصحمه منه، وهل  ي  قق بأحو منه"  َ نُه َأْمَكنَ  الشرط الثاني: "َمن
 ِنص ِ  دَ بعوه ""  قا اأمر اأوح، بأن تلتَََِّده بعن َلِحَْهأمرين: اأمر اأوح: "

ه َأْمَكنَ  منذ سن ٍ  ، فأتد بصلو  1439" رجيٌن تيول امرأ  يف يصم واحو ىرم َوطَُ
ربي  اأوح يف حمفي السنة، ولوه أو ليي  1يف شهر ربي  اأوح يف حمفي السنة، 

قا يف ، اليوال يف ىرم و ُنه ال يمكن أن يك ن منهبصلو  له  ليي بصلو  له، 
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ث شهصر أرب  شهصر، ال أكن، اهاا أقين هل  أن تلوه ربي ، كم مر، شهر  ثال
بعو آ ة أشهر من يصم العقو، وال من يصم امكان الصطل  وال من يصم ث صت 

 الصطل  
عنوحما: يصم العقو، ويصم امكان الصطل، ويصم كقق الصطل حقيقةا، ما املش ط  

ية امكان جط عاا حنن حمش ط عقو اليوجية، لكن ال يكفة  قا، بين بعو عقو اليو 
الصطل، أل،ين الفقهال رمحهم اهلل تعا، هلقه املسألة برجين عقو علل امرأ  ،  ص رجين 
يف املوينة، أبص ا جال يف زيار  لل وينة، وال ند يف الوني أو اهلنو أو شياز أو 

 قاح يف حممثم املفر ات: 
 وزوجها يكصن يف اهللهاز  كامرأ   تكصن يف شياز

د،  رأ  يف الوني، جال وليها لل وينة زيار  قاح: زوج،ناك ال نفالرجين يف املوينة، وامل
كم الطريق من الوني لل وينة يف أيامهم  ون فرض الكرامة أ م من أ ين اخلطص  

ىرم، والطريق يأ ق شهر، وأقين  1يعا  يأ ق ملالا شهر، فهقا الرجين تيوجها 
م العقو بس ة يص  اهلل ين آ ة أشهر، فن  ال لل صت هل  آ عة أشهر، فلص أتد من

ا له، اه أحمه ال أكن الصطل ق ين هل ، فن ن حمش ط: العقو م   أشهر فليي ولوا
 امكان الصطل.

ال ث صت الصطل، فلص ه ب هلم للوني وأمكن الُلقة لكن مل يل د ال   ين منها، 
أ ا ك ،لد منه يعا أحمه وطئها، فلص أمكن الصطل لكن مل يل د، ما عنوحما بينة 

ال أحمه ال قل هبا، يكفة  قا وال ما يكفة  حمعم، يكفة، يكفة امكان أحمه وطئها و 
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الصطل، فلص أتد بعو آ ة أشهر من امكان الصطل فهص ولوه، ا مكان ي  قق 
 هبقا اأمر.

مل تعو  " الوصر  اللاحمية: رجيٌن أبان امرأته وفارقها،أباَنها ُمنذ سنينَ  َأْرَباِ  دونَ  أو"
آنصات جالت بصلو، وما تيوجد،  ين يل د أحمه له زوجة، بعوما فارقها بلالث 

 .ُن أقَ الحمَ ست  أشهر وأَثره أربا سن اتمنه أم ال  يل د أحمه منه؛ 

قا اليول ممن " أن يكصن  ِلِمْثَِّه يُ َلدُ  ِممىنْ  وه  هللال النسب: " الشرط الثال 
 ه" كابن عشر آنني، أما لص تيوجد ولو ع ر عشرٍ  َابنِ يصلو مللله، ملين من  "

آ   آنصات قلنا: يوهلل أن ييول اأب ابنه الو ي، فيو،ل اأب ابنه الو ي ع ره 
آد آنصات وال آ   آنصات، فهالت بصلو بعو آد شهصر، ولوه وال ال  ليي 

ا له؛   .ُنه ال يمكنه ال ط  وال ي لد لمثَّهولوا
 :هكر مسألة  نا طريفة يف  قا ال اب، و ة  ا لٌة يف قاعو  من القصاعو، و ة

ت ع،ض اأحكام، قاح املر،ل يف حممثم القصاعو يف اأ صح ااامعة للشيخ السعول، 
 قاح: 

وتُنوف اأحكام 
 بال  ع،ض

 لكصن اأآ اب لقاك تق ضة 

 قا الصلو ع ره عشر آنصات، وُزُول، وزوج ه جالت بصلو بعو آ ة أشهر من 
ممن  ُنهوه؛ اج  اعه هبا، جالت بصلو بعو آ ة أشهر، الصلو ولوه أم ال  ول

، طيب  قا الصلو بعو  قه اهللا ثة بعو ما زوج ه ولوت أتل مبصجب  ي لد لمثَّه
لل و، كالققف أو كالسرقة أو اليحما أو غي هل ، اهللو ال يُقام اال علل ُمكل،ف 
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بالغ، فل ا جالوا به  قامة اهللو قاح: أحما لسد بال اا، قالصا: عنوك ولو، قاح: ال، 
م  حُيكم ب لصغه أم ال حُيكم ب لصغه  ماها يقصح املونف: لسد بال اا، ما رأيك

 ".فيه ش ى  إن ببَّ ِغه ُيْحَكمُ  وال"
ملاها  حنن يف باب اث ات النسب حمع ين مبقوو شرعة و ص: أن الشريعة ت شص،ف 
 ث ات اأحمساب، فوار عنوحما اح  اح أحمه منه وأحمه ليي منه، حم ل،ب ماها يف باب 

ين حمقيم ، ملا جئنا ا، باب اهللوو   سب يثبت بالشبه ُن النالنسب  أحمه منه؛ 
اهللو  حمقصح: ال، قاعو  اهللو اآقاط اهللو بالش هة، حنن أهللقنا النسب ب شص،ف 
الشري اح ياطاا لءحمساب، وليي من االح ياط أحم  كو،ه وتقيم عليه أحكام 

د  ال ال ني يف بقية اأبصاب، فن ،عض اهللكم، حمقصح:  ص  قا ولوه لكنه ال يل
 بلصغه مبهر  هل .
ا، مساحلين هللصل النسب امل علقة بإتيان اأمة بصلو،    احم قين املونف 

اها اأمة أتد بصلو ف   حمقصح: ان  قا الصلو منسصٌب للسيو  هكر املونف 
 :ثالثة شروط 

 الشرط اأوح: ث صت وطئه. -
 الشرط اللان: امكان كصحمه منه. -
 الآ مال.الشرط اللاليت: أال ينفيه عن طريق ا -

ا الشرط اأوح " اها دونَه أو الَفْر ِ  في َأَمِته ب ط ِ  اْعتَََر َ  وَمن" نبدأ باُول:
 ب ط ِ   َ اْعتََرَ  وَمنلل صل النسب من اأمة أن يل د وطئه له اما بإقراره قاح: "

ف: "، أو بل صت هل  ب ينة، اها أقر، بقل  أو ث د ب ينة، وا قرار  نا قاح املونَأَمِته
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ل، " آصال قاح: وطئ ها يف الفرل أو وطئ ها  ون الفر َأَمِته ب ط ِ  اْعتَََر َ  وَمن"
يكفة أن يع ف بالصطل يف الفرل أو في ا  ون الفرل، ح  لص أقر، بالصطل وقاح: 

 عيلد، أو مل أحميح، وآيأش هكره يف   ر ال اب، فإحمه يل د به النسب.
  قق " امكان كصن الصلو منه، ويدَ َأزي أو سن ٍ  لِنص ِ  فَ َلَدتْ " الشرط الثاني:

 هل  عنوحما ثالث  صر:
  الوصر  اأو،: أن تلو و ة يف ملكه  صر ا وحك اا، بعو ما اع ف

بصطئها يف جملي، قاح: احمه وطل  قه اأمة، فأتد بصلو  بعو آ ة أشهر 
أو أكلر من وطئه هلا، ما زالد يف ملكه، لص أتد بصلو بعو ثالث شهصر 

شهر  يل ق، عشر  أشهر  يل ق، آنة  يل ق، مخي يل ق  ال، آ ة أ
 آنصات  يل ق،  ص أقر، بصطئها.

 ة يف ملكه ا ن، وأقر، بصطئها بيصم من اأيام، بعو مخي آنصات من اقراره 
بصطئها يل ق النسب أم ال  ااصاب: حمعم يل ق النسب، اال يف حالة هكر ا 

" ومل َأزيدَ  وأ" الحظ  نا قاح: "َأزيدَ  أو سن ٍ  لِنص ِ  فَ َلَدتْ املونف يف قصله: "
 يقي،و ا مبا  ون أرب  آنني أ ا يف ملكه.

 .ناك  صر  أ رم و ة: أن تلو يف غي ملكه  
  و ناك  صر  ثاللة: و ة أن تلو يف غي ملكه  صر ا لكنها يف اهللكم

  ة يف ملكه، و اتان املسأل ان آيقكر ا املؤلف يف   ر ال اب.
ه: أن يكصن قو أع قها،  نا حمش ط ماها  أن تكصن  صر  أن تلو يف غي ملك

: لص أن الرجين أع ق أمةا قو أقر، بصطئها، يوهلل الع ق أم ال   حموف آنة ، يعا ملالا
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أم ه وأع قها، يوهلل الع ق، ف عو ع قه هلا أتد بصلو   ون حموف آنة، يعا بعو 
 الع ق خب ي شهصر أتد بصلو، الصلو ولوه أم ال  الصلو ولوه.

اللاحمية: أن يكصن قو باعها ل يه، بعو ال ي  بلالث شهصر جالت بصلو،  الوصر 
الصلو ولو املش ل اللان أم اأوح  ولو املش ل اأوح وآ أش املسألة حمشرحها يف 

 وق ها.
  قا الشرط اللان: امكان كصحمه منه.

 أال ينفة الصلو،  قه اأمة الرجين ال ينفة ولو ا  قا، ومباها الشرط الثال :
يكصن حمفة الصلو  اليوجة فراش قصل ال أكن أن يُنفل اال باللعان، ااا ينفيه مباها  

يضة  واحو  " أن يوعة اآ ماحلها  عَّيه وَيْحَِّ َ  االستبرا َ  َيدىِعيَ  أن إالقاح: "
وحيلف علل هل ، فيقصح: أحما اآ مأت  قه املرأ   يضة، و ة ا ن أتد بالصلو 

شهر من االآ مال، وأحما أحلف علل هل ، فينفة  قا بعو مو  تييو علل آ ة أ
 الصلو بوعصم االآ مال واهلللف عليه.

نها ل  ُلص أحمه م  زوج ه ا عل االآ مال، االآ مال يكصن مباها  باهلليض؛ 
د ، فرجيٌن اآ مأ زوج ه  يضة وا ن  ة أتحاضت تبيننا أنها ليست حامَ

ر، قا، وأتد بصلو بعو آ ة أشهر أو أكلبصلو و ص ما وطل بعو  قه اهلليضة مبو  ك
 ولوه أم ال  ااصاب: حمعم، ولوه، املرأ  فراش أقصم من فراش اأمة.

ا، مساحلين ال تش ط لل صل النسب، ال ُيش ط    احم قين املونف 
 لل صل النسب ما يأش:
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 نَ دو  ِطْوُتهاوَ : قالَ  وإنال ُيش ط ث صت كصن الصطل يف الفرل، ولقا قاح: " أواًل:
" يكفة  قا الَفْر ِ  دونَ  َوِطْوُتها: قالَ  وإن" ط عاا  قا يف حمسب اأمة، "الَفْر ِ 

يف اع افه بالصطل  ااصاب: حمعم يكفة، ط عاا  قا يف اأمة وليي يف اليوجة، 
طيب اليوجة، ال بو يكصن الصطل يف الفرل  حمقصح: اليوجة ال يش ط أ الا ث صت 

كاحمه، تالحمثصن أن كصن اع  ار اليوجة فراشاا أقصم الصطل وال ا قرار به، يكفة ام
من اع  ار اأمة فراشاا، اهاا مما ال ُيش ط: ال ُيش ط أن يكصن اقراره بصطل  يف 

 الفرل، بين يكفة ح  لص كان الصطل يف غي الفرل.
اح: احمه وطل " اها قأُْنِزلْ  ولم فيه أوال يش ط ث صت ا حمياح، ولقا قاح: " الثاني:
مل يُنيح،  ين  قا اقراٌر بالصطل يل ق به النسب  ااصاب: حمعم، يل ق به لكنه 

 النسب، ال ُيش ط أن يُقر، با حمياح، بين ح  لص حمفل ا حمياح ال يع م هل .
" يقصح: احمه وطل لكنه عيح عنها، أو ا حمياح حوين  ارل، حمقصح: َعَزْلتُ  أو"

 سب.ح  لص قاح هل  فقو حوين ا قرار بالصطل ويل ق الن
أيضاا ال ُيش ط كصن الصلو جال يف ملكه؛ يعا  قا الرجين ملكها يصم من اأيام 
ووطئها،   أع قها وأتد بالصلو بعو ع ق،  قا الصلو ولوه أم ال  حمقكر ا ن  صر 

 املسألة، عنوحما  صرتان لل سألة:

َْها وإنالوصر  اأو،: "  -  " أع قها السيو بعو وطئه هلا.َأْعتََ
 " باعها ل يه،  قه  صرتان لل سألة.باَعها أوية: "الوصر  اللاحم -

 شرط  قه املسألة أمران:
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تقصم ال ينة  " أن يل د اع افه بصطئها، أو أنبَ ْطِوها اعتراِفه بعدَ اأمر اأوح: " -
 علل وطئه هلا.

قل جال يف " أن يكصن الصلو السن ٍ  ِنص ِ  لُدونِ  بَ َلدٍ  فعََتتْ الشرط اللان: " -
 ن حموف آنة  منق احم قاح املل  أو الع ق.مل  ال ي لوو 

 ما اهللكم امل تب علل  قا  حك ان:
 ي " هللقه حمس ه، فيل ق به النسب،  قه أع قها وبعو الع ق خبَلِحَْهاأوح: " -

شهصر أتد بصلو: الصلو ولوه، طيب ان أع قها فأتد بصلو أكلر من آ ة 
 أشهر  فال يليم أن يكصن  قا الصلو ولوه.

َه  والبياُ  َلِحَْهحمية امل ت ة علل هل : "املسألة اللا - بي   يف  صر   " ألباط
،  ص عنوه أمة وطئها   باعها لشخص   ال ي ،  قا الرجين باي أم ه لشخص 
  ر، ملا احم قلد ا، الشخص ا  ر وجلسد عنوه مخي شهصر أتد بصلو، 

: اللانالصلو ولو اللان وال ولو اأوح  ولو اأوح،  قا اأمر اأوح، اأمر 
 حمقصح: ال ي  أ الا باطين، ملاها  أحمنا ت ي،نا أ ا أم ولو  وال يوهلل بي  أم الصلو.
 قا ما ي علق بورآنا اليصم واهلل أعلم، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و وعلل  له 

 و   ه أمجعني.
بالنس ة للع ق   يهلل، ال طالن يف  صر  ال ي ، أما الع ق فع ق أم الصلو   يهلل 

فإها جياه  ،ُن مآلها إل  العتَ بم ت سيدهامشكلة،  ة مشكلة ال ي   ما فيه
 اهلل  ي أع قها ق ين ما أصت ما فيه مشكلة.
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َال:    ملاها يقصح اأ  اب بعوم وجصب ال واول  س
ام و  الس عني ، فالن  ُن اُدل  تدل عَّ  ذل ال  ا : 

، أعمثم الووال، وال يك صون ألف بأ م ال يس قصن، والرقية من الووال أم ال  من
وقالد: ان  والكة من الووال أم ال، واملرأ  الد جالت ا، الن  

وح، علل أن ف «إن شوت صبرِت ولِ  ال ن »أ ري فا ُي اهلل أن يشفيا، قاح: 
 ليي بصاجب فضالا عن غيه.  طلب الووال بوعال الن  

َال:    ين يليم أحمه يرم اليول زوج ه تين أم ال س
                                                  ال أ رل.ال  ا : 
َال:   يف مسألة المثهار،  ين علل املرأ  كفار  ولص رليد   س

كيف يعا علل املرأ  كفار  ولص رليد  ان كان يقوو أحمه رليد أن ال  ا : 
 يقصح هلا: أحمده علة، حرام، ال، كفار  عليه  ص وحوه. 

َال:   اعُ  و يف ط عة النمثم االة،  ما   ر ماس
  ر ما اعُ  و الط عة الد هبا أربعة وآ عني بيد مييو من االمحرار، ال  ا : 

                                                   لعلة أحمشر ا ان شال اهلل قري اا بإهن اهلل.
َال:   (.31:13:29غي مس صي )س

 يكفة فهنا ال يكفة جمر  أن تأش بصلو ال ع قد حمعم، ليسد فراشاا له،ال  ا : 
لل صل النسب، لكن ما اهللكم فيها  وكيف يل د  وكيف يُنفل  ال أ رل، ك ال 

                       ا، مراجعة.
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َال:   ملاها هُكر اللعن يف اأو، وال ضب يف اللاحمية س
                                                  ال أ رل، اهلل أعلم.ال  ا : 
َال:   (.31:13:59غي مس صي )س

 قا ليي من المثهار، حمعم، علل كين حاح اآ فده فيها غيل، أما أحمه ال  ا : 
                                                    هار علل املق ب، ال، لكن اآ فده فيها. 

َال:  ليي هلقا الرجين،  اها أث د الطب أن  قا الصلو اهللا ين من  قه املرأ س
 فهين يُنفل النسب 

ال يُنفل، النسب فيه عو  تقسي ات يف النسب، وباب النسب ترم ال  ا : 
طصيين وفيه عو  تقاآيم وتفاري ، حنن اق ورحما علل ما هكره املونف، النسب قو 
يل د شرعاا وحساا، وقو يل د شرعاا وال يل د حساا، وقو يل د حساا وال يل د 

 ل د ال حساا وال شرعاا.شرعاا، وقو ال ي
 ث د حساا وشرعاا: ولو منه وال  اليين تل د أن  قا الصلو ولوه، ال اشكاح.

قو يل د شرعاا وال يل د حساا: ملين الرجين القل أتد امرأته حاح كص ا فراشاا 
 بصلو، ومل ينفه ومل يالعن، وحمفة الصلو ال يكصن اال باللعان بالنس ة لليول، ال ين فة

                                                   اال باللعان، فهقا ولوه شرعاا وان مل يكن حساا. ولو املرأ  
َال:   ان كان ال يعلم عن  قه ال  اليين س



2962 
 

ال  مه بقل ، ال معىن    اره، وقو يل د حساا وال يل د شرعاا، ملين ال  ا : 
ه شرعاا، قا ولوه لكن ليي ولوابن اليحما، ولو اليحما يل د حساا لص ع لد كاليين  

                                                   وقو ين فة حساا وشرعاا و قا والهلل.
َال:   (.31:12:22غي مس صي )س

ال أ رل اهلل أعلم،  ص ط عاا لنفة الصلو يعا،  سب حمي ه، اها حمصم: ال  ا : 
 الح، ورمبا ال يقوو  الح أوحان رأيده اهلالح اها  رجده يف الشاري ورأيد اهل

                                الشهر يقوو أل  الح، ف  سب حمي ه، اها مل يكن عنوه حمية ال أ رل اهلل أعلم.
َال:   (.31:12:43غي مس صي )س

امكان الصطل: ما  ام أحمه أكن، ال أ رل اهلل أعلم، عنوحما امكان الصطل ال  ا : 
باب العو  الد حيوين أن العو  ااا جتب علل من يقكرون بعض املساحلين يف 

أمكن وطؤ ا، لكن ما يمثهر ل أن  قا ملين  قا، ي وو أن  احلر  امكان الصطل 
                                                  يف هللصل النسب أوآ  واهلل أعلم.

َال:   (.31:13:13غي مس صي )س
 رمي ليسد هات ىرم، يعا يل د فيها ال  املالعنة تكصن ىرمةا لكنهاال  ا : 

                                                   وال يل د اثرمية.
َال:   (.31:13:21غي مس صي )س

                                                  ال أ رل، اهلل أعلم، اها ققفها باليحما وأقر،ت، ما أكن أن يالعن.ال  ا : 
َال:   كيف يُنفل الصلو س
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                                                  ال أ رل.ال  ا : 
َال:    ين يوهلل أن يالعن لنفة الصلو  س

                                                   ال أ رل، اهلل أعلم.ال  ا : 
ني واهلل و هلل  ه أمجعواهلل أعلم، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و وعلل  له و  

 رب العاملني.
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 الدرس التاسا والخمس ن
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
اهلل و هلل رب العاملني، و لَّل اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و  وعلل  له و   ه 

 أمجعني، أما بعو:
نا مبا عل نا وأن ينفعأن يفقهنا يف الوين وأن يعل نا ما ينفعنا   اهلل فنسأح

 وأن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا احمه ول هل  والقا ر عليه،   أما بعو:
ف ازلنا م   قا الك اب و ص ك اب ]زا  املس قن  يف ا  وار املقن [ يف 

ُ هَّين أمحو بن حن ين 
ومجعنا به يف  ،-تعا،- الفقه علل مق ب ا مام امل

 .جنات النعيم
ا يف  قا الك اب يف أبصاب فقه اأآر  وما ي علق به ا، باب كنا قو و لن

 والعو  تكصن لل رأ  الد فارقها زوجها وحنص ا، وآيأش ان شال اهلل.، العهو 
 

 َتاُ  الِعَددِ 
َى امرأٍة فارََقْت َزْوًجا َخاَل بها ُمطاِوَعً  ما ِعَِّْمه بها وُقْدرَ  ُةَ  تِه تََّزُف الِعدى

  مَا ما يَْمنََُعه منهما أو ِمن َأَحِدهما ِحسًّا أو شْرًعا أو عَّ  َوْطِوها، ول
ان باطالً ِوفاقًا  ، وإنَ  َوِطَوها أو ماَت عنها حت  في ِنكاٍح فاسٍد فيه ِخال ه
ََ َوطٍ  وَخَّ ٍة أو بعَدهما، أو أحِدهما  ْب لم تََْعَتدى لََّ فاِة، وَمن فارََقها َحيًّا قََ

ها بال َِّه أو َتَحمىََّْت بماِ  الزوِ  أو قََبَىََّها أو َلَمسَ وه  ِممىْن ال يُ َلُد ِلِمثْ 
 َخَّ ٍة فال ِعدىَة.
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 : َه( واْلُمْعَتدىاُت ِستٌّ  )فص

َِ بما َتصيُر به  َِّ اْلَحْم ُتها من م ٍت وغيرِه إل  َوْضِاَ  َُ( وِعدى )الحام
ه لِصَغرِه أو لك نِه َمْمس ًحا ْْ َلَدْت لدوِن ِستىِ  أو وَ  َأَم ه أفى َوَلٍد، ف ْن لم يََََّْح

َِ أربُا  ِة الحْم َِْض به، وَأَثُر ُمدى َأْشُهٍر ُمْنُذ َنَكَحها، وَنْحَ ه وعاَو لم تََنَْ
ََ أربعيَن سنيَن وَأقَََّ ها ِستى ُ أشُهٍر وغالُِبها تسع ُ َأْشُهٍر، ويُباُح ِإلْا ُ الن طفِ  ق ب

 ي ًما بَدواٍ  ُمباٍح.
َه( الثانيُ  )اْلُمتََ  ََ الدخ  )فص ٍَ منه( قب ِل أو َ فى  عنها َزْوُجها بال َحْم

ي بعَده، لَُّحرىِة أربعُ  َأْشُهٍر وعشره ولَلَمِ  ِنْصُفها، ف ن ماَت زوُ  رَْجِعيىٍ  ف
ِة َمن  َتَدَأْت ِعدىَة وفاٍة منُذ ماَت، وإن ماَت في ِعدى ِعدىِة َطالٍق َسََْطْت وابَْ

َْ، وتََْعَتد  َمن أباَنها في َمَرِض م تِ أَبَاَنها في الصِّحىِ  لم تََ  ِْ ه اُط ِل من ْنَت
ُن نَُ  منها فَِّطالٍق  ِعدىِة وفاٍة وَطالٍق ما لم َتُكْن َأَمً  أو ِذمِّيىً  أو جاَ ت البََيَْ
 ََ َهمً  أو ُمَعيَىَنًه  م أُْنِسَيها  م ماَت قب ََ بعَض نسائِه ُمبَْ  ال غيُر، وإن طَّى

َِ اُط ِل منهما.ُقرعٍ  اْعَتدىَ   ٌّ ِمنهنى س   حام
َُ ذاُت اَُقراِ ( وهي اْلَحيُِّض المفارَِق ُ في الحياِة، ُتها ف الثالث ُ )الحائ ِعدى

امٍَّ ، وإال قَُْرآِن.إ انْت ُحرىًة أو ُمبََعىَضً   ال ُ  ُقروٍ َ   نَ 
د  ُحرىًة  ال َ  ْعتَ فتََ  ياٍس،إالرابعُ  )َمن فَارََقها َحيًّا( ولم َتِحْض لِصَغٍر أو 

 وُيْ بََُر الكسُر. وُمبََعىَضً  بالحساِ ، َأْشُهٍر وَأَمً  َشهريِن،
ْسَعُ  أشُهٍر ْرتَََفَا َحْيُضها ولم َتْدِر َسَبَبُه( فِعدىتُها َسَن ه: تِ االخامسُ : )َمن 

ُة َمن بَََََّغْت ولم ُُْ  اُمُ  َشْهًرا، وِعدى ِة، وتََنَْ َِ و ال  ه لَِّعدى ِحْض تَ  لََّحْم
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ََُمِ  َشهر  اِن، والمستحاَضِ  الناسيِ  واْلُمْسَتَحاَضِ  اْلُمْبَتَدَأِة  ال ُ  َأْشُهٍر، وا
ن َعََِّمْت ما رَفَََعه من َمَرٍض أو َرضاٍع أو غيرِهما فال َتزاُل في ِعدىٍة حت  إو 

َته ََُّغ سنى اُياِس فتََْعَتدى ِعدى  .يَع َد اْلَحْيُض فتََْعَتدى به أو تََبَْ
َْدىَف في ِميرا ِه، م تََْعَتد  لََّ فاِة،   السادسُ : )امرأُة المفْ ِد( تََتَََربىُ  ما تََ

ُِْر إل ِة اْلُحرىِة، وال َتفت ِة ِنصُ  ِعدى ُحرىٍة في التَىَرب ِ ، وفي الِعدى   ُحْكِم وَأَم هَ 
ِة الَ فاِة، وإن تَََزوىَجْت فَِْدفَ  ٍم بَضْرِ  اْلُمدىِة وِعدى ََ َوْطِ  اُ حَا وىُل قب

َُوىِل،أَ الثاني فهي لَلوىِل، وبعَده له  ِد ا ْْ ل  لم يُطََِّّ و  ْخُذها َزوجً  بالَع
ِة الثاني، وله تََْرَُها مَعه من غيِر َت ديِد عَ  ََ فراِغ ِعدى ٍد.الثاني، وال َيطَعُ قَب ْْ 

 
َه( وَمن ماَت َزْوُجها الغاِئُب أو طَّىَْها اْعَتدىْت  ُفْرَقِ  وإن لم منذ ال)فص

ُمطَّىٍَْ ، وإن ُوِطَوْت  ٍد فاسٍدَ  ْْ ُتِحدى، وِعدىُة م ط  ٍة بُشبَهٍ  أو زِنًا أو بَع
َُوىِل َ وال ُيحْ  َة ا َتَسُب ُمْعَتدىةه بُشبهٍ  أو ِنكاٍح فاسٍد فَُرَِّق بيَنهما وأََتمىْت ِعدى

دٍ  منها َمْاُمها عنَد الثاني َ  م اْعَتدىت لَّثاني، ْْ َ  له بَع  بعَد انْضاِ  وَتِح
ََ بها، ف ذا ف َِْطْا حت  َيْدُخ ِتها لم تََنَْ تََْيِن، وإن تَََزوىَجْت في ِعدى ارََقها الِعدى

َُوىِل، م اْسَتْعنَََفت الِعدىَة من الثاني، وإن أََتْت ب َ  َلٍد بَََنْت عَّ  ِعدىِتها من ا
ُتها به  م  ََْضْت منه ِعدى َتُه اْعَتدىْت لآلَخِر، وَمن َوِطاَ من َأَحِدهما ان  ُمْعَتدى

ِْيى ُ اُوَل  َة بَ ْطعٍَة ، وَدَخََّت فيها َب َهٍ  اْسَتْعنَََفت الِعدى ن َنَكَح إ،و  الباِئَن بُشبَْ
ََ الدخ ِل بَََنْت.  َمن أباَنها في ِعدىتِها  م طَّىَْها قب
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َّىُمتََ َ   َ ِة َة الِعدى َه( يََّزُف اُحداُد ُمدى ي ِنكاٍح فًّ  َزْوُجها عنها ف)فص
، وال َيِ بُ  صحيٍح،  عَّ  ول  ِذمِّيى ً أو َأَم ً غيَر ُمَكَّىَفٍ ، ويُباُح لباِئٍن من َحيٍّ

ٍَ أو ِمَِّْ  يميٍن.  َهٍ  أو زِنًا أو في ِنكاٍح فاسٍد أو باط  رَْجِعيىٍ  وَم ط  ٍة بُشبَْ
يها من غُِّب في النَظِر إلو)اُحداُد( اجتناُ  ما َيْدُع  إل  ِجَماِعها ويَُرَ 
ٍَ َأس َد، ال وحُ  الزينِ  والطِّيِب والتحسيِن واْلِحنىاِ  وما ُصِبَغ لَّزينِ ، َِّيٍّ وَُْح

ُة الَ فاِة في  ان َحَسًنا، وَتِ ُب ِعدى ُت تِياَ  ونحِ ها وال نِْاٍ ، وأبيَض ول َ 
َََّْْت حيُ  ا أو ِبحَ اْلَمْنِزِل حي  َوَجَبْت، ف ن َتَح ىَلْت َخْ فًا أو قََْهرً  ٍَّ انتََ

 شا ْت، ولها اْلُخروُ  لحاَجِتها َنهارًا ال لياًل، وإن تَََرََت اُحداَد أَِ َمْت،
ُتها ِبُمِضيِّ زَماِنها.  وَتمىْت ِعدى

 
 باُ  االستبرا ِ 

َُها  ٍر وِضدِّهما َحُرَف عَّيه َوْط ََ َمن َمَََّ  َأَمً  يُ طَُع ِمثََُّْها ِمن صغيٍر وَذ
 َْ َِ بَ ْضِعها، وَمن َتحيُض بَحيْ وُم ََ استبراِئها، واستبراُ  الحام َماتُه قب َضٍ ، دِّ

 واآلِيَسِ  والصغيرِة ِبُمِضيِّ شهٍر.
 
 

اهلل و هلل رب العاملني والوال  والسالم علل أشرف اأحم يال واملرآلني حم ينا 
ب ر ى و وعلل  له وأ  ابه أمجعني، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولل سل ني يا 

 العاملني.
   "َتاُ  الِعَدد: "-تعا،- قاح املونف 
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يف  قا ال اب بأوح مسألة   -تعا،- ، وبوأ املونف جما عدىةالعهو : 
 و ة حكم العو ، ما حك ها 

ةُ قاح: " ليفة و  الد آُ قكر يف  قا ال اب حك ها ال كاهاا العه  ؛"تََّزُف الِعدى
 ن تليم   الزمة، علل م، الصجصب أم االآ   اب  الصجصب، فالعو

رها المصن     .-تعال - العدة تَّزف بعحد  ال   أسبا  َذ
َى امرأٍة فارََقْت َزْوًجا َخاَل بهاقاح: " السبب اُول: لس ب  قا  ص ا ؛"َ

وجها هبا وااا ز  أن املرأ  الد مل خيينُ  :منه م، اأوح،  ص  لص  اليول بيوج ه، وُعله 
 .أ ا ال عو  عليهاو عليها عقو حمكا   فقط ُعقه 

 فاشترطنا هنا في هذا السبب اُول شرطين:
 اليوجية. الشرط اُول:
 : وجص  اخللص .الشرط الثاني

 فالخَّ ة وحدها تك ن سبًبا أف البد ما الزوجي   
 ،م  اليوجية، فلص  ال رجيٌن بامرأ   أجن ية يمثنها أ  ه، أو زوج ه و ال هبا

ص   ال، اهاا البو من اليوجية م  اخللص ،  ين عليها عو  بعو احمقضال  قه اخلل
  قا  ص الس ب اأوح.

 ة التي لكن هذه الخَّفهنا العلة جتب بعل ني و ة اخللص  م  اليوجية، 
 ط لها أربع  شروط:ت جب العدة ُيشترَ 
رأ  أن تكصن امل : قا  ص الشرط اأوح ؛"َخاَل بها ُمطاِوَع ً " الشرط اُول:

 كر ها علل اخللص  فإ ا ال عو .مطاوعةا يف اخللص ، فلص أ
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الا فلص كان الرجين بعو عقو النكا  رجيٌن كفيف مل ؛"ما ِعَِّْمه بها" الثاني:
ال يُ ور، جالي يف اجمللي بعو عقو النكا  وجالت زوج ه وجلسد يف 
اجمللي عشر  قاحلق أو رب  آاعة وكاحما وحو ا،    رجد و ص ال يعلم هبا، 

 جتب. فهين جتب العو   ااصاب: ال
كصن  قا  ص الشرط اللاليت أن ي ؛"وُقْدرَتِه عَّ  َوْطِوها" الشرط الثال :

قا راا علل وطئها، و قا الشرط مل يقكره هبقه الوي ة وهبقا اللفظ مل يقكره 
 .]ا قناي[ وال ]املن هل[

 ؛وع ار  املونف فيها شةٌل من ا شكاح اها محلنا القور  علل  ا ر ا 
حسًّا أو شرعاا،   ؛"ول  مَا ما يَْمنََُعه: "ار  الد بعو ا قاحأحمه آيأش معنا الع 

 كيف قا ر و ناك ماحم  حسة وشرعة  
كصن عمَّ عن القور  علل الصطل وأرا  هبا أن ي -تعا،– ولعله واهلل عنو اهلل

ن أكن أن يطأ ملله و ص ابن عشر ، وعمَّ هل  الشخص القل  ال هبا مم، 
يطأ  م،نصلصا: ن يصلو مللله، ومل يقعموا بقصهلم: م،  ]املن هل[ وغيه، مبعضهم ك

 ملله.
ن يطأ ن يصلو مللله أو م، كصن اليول القل  ال باملرأ  مم،   :إًذا الشرط الثال 

ليي املرا  بالقور  و  ،"وُقْدرَتِه عَّ  َوْطِوهاملله ولعله  ص مرا  املونف بقصله: "
 القور  بالفعين؛ لقصله و ص:

 ولص م  وجص  ماحم ، اهاا احم فال ؛"َا ما َيْمنََُعه منهماول  م" اُمر الرابا:
املاحم  من الصطل، أل  ال هبا م  وجص  ماحم  أن  من الصطل، فهقه اخللص  أ ن  
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فيها الصطل،  ين احم فال  قا املاحم  شرٌط لل صت العو  باخللص  أم ال  ال، ليي 
 .شرطاا، قاح: جتب العو  ولص م  املاحم 

ر المصن   فيه مسعلتين: والمانا َذ
 جهة املاحم ، أحو جه ني أو ثالث جهات، ما  ة  المسعل  اُول :

اما أن يكصن املاحم   ؛"أو ِمن َأَحِدهما ول  مَا ما َيْمنََُعه منهماقاح: "
ك ا لص كاحمد اليوجة رتقال واليول جم صب، أو أن يكصن املاحم  يف أحو ا    ،فيه ا

 ا، فهقا املاحم  املصجص  ال يؤثر والككصن املرأ  رتقال، أو ككصن اليول جم صبا 
ُيش ط احم فاؤه لصجصب العو ، فلص  ال جم صٌب برتقال بعو العقو أب عليها 

 أن تع و أم ال  ااصاب: حمعم، أب عليها أن تع و،  قا جهة املاحم .
 أما ن عه فه  ن عان:

رناه وه  الرى  :" املاحم ِحسًّا أو شْرًعاقاح: " الذي َذ َ تإما ماناه حسيَ 
رأ   ، رجيٌن عقو علل امْينمَ رِ حْ َك نهما مُ  :، وقو يكصن املاحم  شرعيااوال ب

لصطل، ،  قا فيه ماحم  من انين م، ره وبعو العقو قاح: حمق ب ع ر ،  ال هبا و ا ُىن 
فا  المانا ُن انتواملاحم  شرعةٌّ،  ال هبا، تل د العو  أم ال  تل د العو ؛ 

 .ليس شرطًا
  ب اأوح من أآ اب العو  و ص:  لص  اليول. قا  ص الكالم عن الس

 : الصطل.السبب الثاني من أسبا  العدة ه 
فالصطل مصجٌب للعو ،  قا الس ب اللان و ص  ؛"أو َوِطَوهاقاح املونف: "

الصطل، والصطل ال حمقصح: ان آ ب العو   ص وطل اليول، بين كين وطل  حيوين 
 وص ر ذل :فهص مصجٌب للعو ، 
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 ض.الصطل اهللالح اث 

 .الصطل اهللرام اثض 

 .وطل الش هة 

فكلها مصج ٌة للعو ، فلص امرأ  زحمد أب عليها أن تع و بصطل اليحما وال 
ص د بش هة،  قا  ئ، أصز أن ت يول ما امد يف العو ، كقل  املرأ  اها ُوطه 

 الس ب اللان و ص الصطل مطلقاا.
 جتب اليول، فالاملصت ُمقيَّو و ص مصت  ؛"أو ماَت عنها" السبب الثال :

عو  املرأ  مبصت غي زوجها، أل لص ُوطئد بش هة   مات  قا الصاط  بش هة  
  ين عليها عو  وفا   ال.

الس ب اللاليت من أآ اب العو   ص وفا  اليول، ولص مل يو ين هبا، ولص مل 
خيلص هبا، اهاا وفا  اليول مصج ٌة للعو   ال أو مل خيلص،  قه املسألة اللاحمية يف 

 اب و ة أآ اب العو .ال 
 المسعل  الثالث  في البا : ما حكم العدة في النكاح غير الصحيح 

َى امرأٍة فارََقْت : " فحنن قلنا يف أوح ال اب: قاح املون ُةَ  تََّزُف الِعدى
واليول  نا يُطلق يف اأ ين علل اليوال الو يهلل، اها كان اليوال  ؛"َزْوًجا

ا أو كان اليوال باطالا   فهين فيه عو  فاآوا
 نْ ل عَّ  ص رتين:

 اليوال الو يهلل اما فاآو أو باطين، ما الفرل بينه ا 
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الفاآو فيه  الف، وال اطين ال  الف يف عوم    ه، ما اهللكم  بوأ 
 بالقسم اأوح و ص الفاآو:

ب العو  اهاا جت ؛"حت  في ِنكاٍح فاسٍد فيه ِخال ه قاح: " الن ع اُول: 
 .اآو القل فيه  الف كالنكا  ب ي ول وحنص هل لل رأ  ح  يف النكا  الف

َى امرأٍة فارََقْت َزْوًجا حت  في ِنكاٍح فاسٍد فعلل قصله: " ُةَ  يه تََّزُف الِعدى
  قا  ص النصي اأوح. ؛"ِخال ه 

ان باطاًل ِوفاقًا لم تََْعَتدى لََّ فاةِ " الن ع الثاني: للان  ص النكا  ا ؛"وإنَ 
  ال علل عوم    ه و قا  ين تع و يف املرأ  ال اطين القل أمج  العل

ُن ل الصطل؛   را ملاها  وهم بالصفا    ،"لم تََْعَتدى لََّ فاةِ قاح املونف: "
النكاح الفاسد إذا ُوطعت فيه تعتد من ال ط  أف ال  تعتد من ال ط ، 

 .لكنها ال تعتد لَّ فاة
يها، وعقو عل امرأٌ  تيوجها رجين و ة يف العو   قا حمكا  باطين با مجاي،

ولكنه مل يو ين هبا ومات بعو عقو النكا  تع و أم ال  تع و عو  وفا   النكا  
ان نكاًحا باطين با مجاي، ال تع و؛  َه باُجماع، لكن ل َ  ُنه نكاحه باط
 فاسًدا مختَّ  فيه تعتد.

لص أحمه   ين هبا،  قا يف النكا  الفاآو ويف النكا  ال اطين تع و أم ال  
 قلنا: ان الصطل مصجٌب للعو  مطلقاا.تع و؛ أحمنا 

تكصن  مسألة الفرقة الد ال عو  فيها، م  المسعل  الرابع  في البا  وهي:
ر المصن  الفرقة ليسد مصج ةا للعو     أربع  مسائَ: -تعال - َذ
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ََ َوطٍ  وَخَّ ةٍ " المسعل  اُول : ْب يوجها الرجين اها ت ؛"وَمن فارََقها َحيًّا قََ
ُيخرل لق ين الصطل وق ين اخللص  فال عو ، ملاها قيَّوه بقصله" ح،يًّا"  وفارقها حياا 

 ن فارقها بالصفا  اع وت وان مل خيلص هبا.عو  الصفا ، فإن م، 
 ؛" َلُد ِلِمْثَِّهوه  ِممىْن ال يُ  أو بعَدهما" الُفرق  الثاني  التي ليس فيها عدة:

 ص القل زوجاا  ون العشر و اللان من  صر الفرقة الد ال عو  فيها: اها فارقد 
ال يصلو مللله، امرأٌ  تيوجد   ياا ع ره آ   آنصات،    ال هبا،   فارقها أو 
بعو الو صح وح  لص بعو الصطل وفارقها،  ين عليها عو  أم ال  قالصا: ال عو  

الو صح  أل  بََْعَدُهما"،  قا معىن قصله: "ن ال ي لد لمثَّهُنه ممَ عليها؛ 
ن ال يصلو مللله، و قا القل هكرحماه حو ا أو اخللص  وحو ، و ص مم، واخللص ، أو أ

 أعلم.لعله القل ال يصلو مللله واهلل ،"وُقْدرَتِه عَّ  َوْطِوهايف أوح ال اب "
  

أو  ؛"أو َتَحمىََّْت ماَ  الزو ِ " الثال  من ص ر الفرق  التي ال عدة فيها:
 يف  صر   قا ك لد املرأ  مال اليول بال  لص   وال وطل ، ك

حيوين أن ين قين مال الرجين ا، رحم  قه املرأ  ح  ولص كان بالطرل الط ية، 
فإ ا اها ك لد مباحله ال يصجو ال وطل وال  لص  وال وفا  زول، املؤلف يرم 
أن  قا ليي من أآ اب العو  واملسألة فيها  الٌف قصٌل يف املق ب أن ك رين 

 عو  أم غي مصجب املرأ  مبال اليول  ين  ص مصجب لل
 هكر فيها عل ان النهول أربعة أقصاح يف أقصاح امل أ رين.
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بَىََّها أو َلَمَسها بال خَ " الرابا من الُفرق التي ال عدة فيها: َّ ٍة فال أو قََ
اها ملسها أو ق َّلها بوون  لص   فإن ملسها بشهص   أو تق يلها بشهص   ال  ؛"ِعدىة

 يصجب العو  ما مل يكن  لص ا.
 ا بالنس ة للفوين اأوح يف  قا ال اب. ق

 بعو هل  ا، فوين    ر هكر فيه أحمصاي املع وات.  احم قين املونف 
َه( واْلُمْعَتدىاُت ِستٌّ : "قاح  ن ُوبعضهم يقصح: أربعة؛  ؛")فص

الخامس والسادس هي في الحْيْ  ال تخر  عن اُن اع اُربع  اُول  
و  املرأ  اما ن ارتف  حيضها، فعرأ  املفقص  وم، ، امإال أنه ُيضا  إليها الترب  

أن تكصن عو ا بصل  اهلل ين، واما أن تكصن عو ا بلالث حيضات، واما أن 
 تكصن عو ا ثالثة أشهر، واما أن تكصن عو ا أربعة أشهر وعشر  أيام.

 والترتيب اُصح أن نْ ل:
 .اما أن تكصن العو  بصل  اهلل ين 

 .أو أربعة أشهر وعشر  أيام 

 .أو ثالثة قرول، أل حيض 

 .أو ثالثة أشهر 

 قه اأربعة، اخلامي: مسألة امرأ  املفقص   ة يف اأ ي البو أن ترج  
  حيضها ن ارتفا،  قه املقكصرات، لكن يُيا  عليها مو ا لل برص وكقل  م، 

 .ومل تورل آ  ه
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 فنبدأ أواًل بالمعتدة اُول  وهي:
ُتها من م ٍت و " َُ( وِعدى اهاا أوح  نف  من أ ناف  ؛"غيرِه)الحام

عندنا في الكالف عن الحامَ أربع  املع وات: اهللامين، ما عو  اهللامين  
 مسائَ:

  أحمصاي عو ا. المسعل  اُول :
 ما تنقضة به العو . المسعل  الثاني :
 الكالم عن مو  اهلل ين. المسعل  الثالث :

 عن حكم القال النطفة. الرابع :
 الحامَ، ما مدتها  المسعل  اُول : عدة

َِ قاح: " َِّ اْلَحْم ُتها من م ٍت وغيرِه إل  َوْضِاَ  امين عو ا اهاا اهلل ؛"وِعدى
يف مجي  الوصر واحو ، آصال كاحمد عو  وفا ، أو عو  فرقة يف اهلليا ، وآصالا 
يف هل  فرقة يف اهلليا  ان كاحمد باليحما أو بصطل ش هة  أو بنكا     يهلل، فإن  

 ا بصل  اهلل ين.كين  قه الوصر عو 
َِ وقاح املونف: " َِّ اْلَحْم ملاها قاح: كين اهلل ين  اها كان  ؛"إل  َوْضِاَ 

عنوحما أكلر من ولو، كقل  اها  رل جيلٌ منه، فإن اهلل ين قو خيرل جيل وي قل 
آاعة أو شةل يف  رول ال قية، فإ ا ال تنقضة عو ا ح  خيرل اهلل ين كله، 

  قه املسألة اأو،.
ني : بماذا تنْضي العدة  ما ه  الحمَ الذي إذا وضعته المسعل  الثا

 انْضت به عدتها  ه  ما جما شرطين:
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توي  أن يكصن  قا اهلل ين مما ؛"بما َتصيُر به َأَم ه أفى َوَلدٍ " الشرط اُول:
به اأمة أم ولو، املؤلف يف ض أحم  تعرف وأحمه قو مر ب  ما  ص القل توي 

 أن يعيو ل   قا.به اأمة أم ولو، فال حي ال 
و قا يقكرحما بأمر  و ص أن  راآة طالب العلم بعض الناو يقصلصن: ال  

تورو باب أحكام أمهات اأوال   يأش القل ال يعرف حكم أم الصلو ويقرأ 
 قه الع ار  و قه الع ار  ليسد يف أم الصلو، بين  ة يف عو  اهللامين، يقرأ 

 ف ال لد وال يعر  ما ه  الذيُنه ال يعر  ما هي أالع ار  فال يفه ها؛ 
 ، ف ا القل توي به اأمة أم ولو  تصير به اُم  أف ولد

  ص ما ت نيَّ فيه  لق احمسان  ولص  فياا.
أن تض  ما توي به اأمة أم ولو و ص ما ت نيَّ فيه  لق  الشرط اُول:

 ا حمسان.
 ن تضعه أن يكصن  قا اهلل ين القل ولع ه الحقاافي ،  الشرط الثاني:

ه لِصَغرِه أو لك نِه َمْمس ًحا أو َوَلَدْت بيوجها؛ ولقا قاح: " ْْ ف ْن لم يََََّْح
َِْض به اهاا  قا  ص  ؛"لدوِن ِستىِ  َأْشُهٍر ُمْنُذ َنَكَحها، وَنْحَ ه وعاَو لم تََنَْ

الشرط اللان القل حيوين به احمقضال العو  و ص أن يكصن  قا الصلو القل 
 يول، ما ملاح هل  ولع ه  قه اهللامين الحقاا بال

َل : رها الم  جدالصلو؛ لو ره، تيو أال يل قه  المسعل  اُول  التي َذ
  ياا ع ره آ   آنصات، ف ات، عليها عو  وفا  أم ال  عليها عو  وفا ، 
بعو ما مات ولعد محالا بعو شهرين من وفاته،  ين تنقضة به عو  الصفا  
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 ْه، هذا ابن سبا ال يمكنُن هذا الحمَ ال يَّحبقل  اهلل ين  حمقصح: ال؛ 
 أن ي لد لمثَّه.
أل لكصحمه ليي له هكراا يس طي  أن يطأ  ؛"لك نِه َمْمس ًحاملاح   ر: "

 به.
لكصحمه ُولو لوون آ ة أشهر منق حمك ها،  قه املرأ  تيوجد الرجين  الثال :

 يف واحو ىرم،   طلقها أو فارقها مبصت  يف  فر، يف ربي  أم د ولو، تنقضة
د ليس ولًدا ُن هذا ال لمن الفرقة  ال تنقضة به عو ا من الفرقة؛  به عو ا

 .له
ويُ وصر هل  في ا لص كان الصطل وطل ش هة، فصطأ ا وطل ش هة عليها 
عو  أم ال  عليها عو ، بعو وطل الش هة بشهر أو شهرين أم د ولو، احمقضد 

ن أن  يمكُن هذا ال لد ال يَّحَ به  ُنه ال عو ا من وطل الش هة  ال؛
وحنن قلنا: ان آ ة أشهر  ة أقين مو  اهلل ين و ص القل آيقكره  يك ن منه،

 املونف ا ن.
َِ أربُا سنينَ قاح: " ِة الحْم  قا أكلر مو  اهلل ين، ما ور   ؛"وَأَثُر ُمدى

 هل  
لص أن امرأ ا فارقها زوجها،   أتد بعو فراقه بعو أن باحمد منه خب ي 

ا له.آنصات، أتد بصلو، الصلو ول  وه أم ال  ليي ولوا
 هكرحما ا وي فري عليها املسألة الد ؛"وَأقَََّ ها ِستىُ  أشُهرٍ " :أقَ مدة الحمَ

ا بعو وطل الش هة بأربعة أشهر  وعاش،  ين لوق ين قليين، لص أن املرأ  و  ت ولوا
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ُن أقَ مدة الحمَ ست   قا ولو الصاط   ااصاب: ال، ليي ولوه، ملاها  
 أشهر.

 تب غال ها تسعة أشهر، وي ؛"وغالُِبها تسعُ  َأْشُهرٍ " لحمَ:غالب مدة ا
سعة أشهر لل  ين، ت صعليها مسألة آ أش معنا في ،ن ارتف  حيضها أ ا ت بَّ 

 وثالثة أشهر للعو ، ويأش ان شال اهلل هكر ا.
َ بالحامَ: امين، حكم القال اانني القل يف بطن اهلل آخر مسعل  فيما يتعَّ

  ين أصز أم ال  
ََ أربعيَن ي ًما بَدواٍ  ُمباٍح"" : قاح املونف  ؛ويُباُح ِإلْاُ  الن طفِ  قب

 ي  ز بشرطين، إلْا  ما في البطن أو في الرحم بشرطين: 
ََ ويُباُح ِإلْاُ  الن طف ِ أن يكصن ق ين اأربعني، قاح: " الشرط اُول:  قب

 "، أما بعو اأربعني فال أصز.أربعيَن ي ًما
 أن يكصن هل  بووال  م ا  ال بووال  ُىرَّم. ي:الشرط الثان

  قا ما ي علق باأو، من املع وات.
ٍَ منه( الثانيُ  )اْلُمتَََ فى  عنها َزْوُجها بال َحمْ قاح: " المعتداتالثاني  من 

ََ الدخ ِل أو بعَده شرة وهي التي تعتد أربع  أشهر وع قه اللاحمية،  ؛"قب
عنها و ة  لص تصيف عنها زوجها من غير حمَ، أياف، َمن هي  هي التي ُت فيَ 

 حامين  فعو ا آ قد، بصل  كين اهلل ين.
وال فرل يف عو  امل صىف عنها زوجها بني املو صح هبا أو غي ا، وهلقا قاح: 

ََ الدخ ِل أو بعَده"  "، وفيها مساحلين:قب
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المسعل  اُول : مدتها، مدة عدة ال فاة، ما مدتها  عندنا الحرة وعندنا 
 م .للَ 

 لل ر  أربعة أشهر وعشر  أيام. ؛"لَُّحرىِة أربعُ  َأْشُهٍر وعشر" لَّحرة:
 كم يوي حموفها  شهرين ومخسة أيام.  ؛"ولَلَمِ  ِنْصُفها" لَلم :

و، فيها آ المسعل  الثاني  في العدة المت ف  عنها زوجها:  ب عو  م،ن ُوجه
 الطالل، وآ ب عو  الصفا ، ما  صر  هل   آيقكر الوصر.

رجيٌن  ؛"ف ن ماَت زوُ  رَْجِعيىٍ  في ِعدىِة َطالٍق َسََْطتْ " الص رة اُول :
طلَّق زوج ه طلقة واحو  أو طلق ني بعو الو صح،  قه طلقة رجعية أم ليسد 
رجعية  طلقة رجعية، مل،ا طلَّقها الطلقة الرجعية  ة بوأت تع ،و،  سب عو ا، 

صمي، هر، وش لد العوا  كسب ال ققو تكصن عو ا ملالا باأشهر، ثالثة أش
ثالثة أشهر، فات شهر، شهرين، شهرين وعشرين يصم،   ماها حوث  مات 

 جة.زو  ُمطُلقها، ُمطُلقها  قا زول هلا أم ال  زول؛ أحمنا قلنا: أن الرجعية
فل ا مات  قا الرجين، كم ي قل هلا من العو   مر عنوحما شهرين وعشر   

زوجها أربعة أشهر وعشر  أيام، كم ي قل هلا  شهرين عنها  امل صىفأيام، وعو  
قطد آ  سْطت"   قاح املؤلف: توفر العوا ، وهلقا قاح: "اأم توفر العو

القل أع وته للطالل مأجصر  ان شال اهلل لكن ال حُي ،س،ب هلا من عو  الصفا ؛ 
ان قبَ وفاته  ، كيف ك س ه  ف اها حمع ين ُنهَ 

وأ عو  ت   َتَدَأْت ِعدىَة وفاٍة منُذ ماَت"وابَْ قاح: آقطد عو  الطالل، "
 .ُن الرجعي  زوج الصفا  منق مات، ليي منق طلقها، وااا حك نا بقل ؛ 
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اها كاحمد يف عو  بينصحمة، الرجين طلقها طلقةا واحو ا  المسعل  الثاني :
بعهص،ض، أو طلقها ثالثاا، وبوأت تع و، وحمفي القضية، شهر شهرين شهرين 

 قال: لها حالتين: مات، ف ا اهللكم  توفر العوا  أم ال  وعشر  أيام  
 أن يكصن هل  حاح    ه. الحال  اُول :
أن يكصن هل  حاح مرله املخصف، ما مشكلة مرله  الحال  الثاني :

املخصف  أن م،ن طلَّق يف مرله املخصف  قا م هم بقوو حرما ا من املياث، 
لرجين غي م هم يف حاح الو ة، ا  قا آيأش حك ه، لكن املسألة اأو،

 أبا ا، طلَّقها ثالثاا، واع وت شهرين وعشر  أيام   مات، باقة عليها كم  
َْ قاح املونف: " ِْ مل  ؛"وإن ماَت في ِعدىِة َمن أَبَاَنها في الصِّحىِ  لم تََْنَت

تن قين ا، عو  الصفا ، بين ُتك هين ما عليها من عو  الطالل، يو هلل باقة عليها 
ن يصم اها كاحمد ملالا من غي هوات اهلليض الد عليها ثالثة أشهر، مل عشري
 تن قين.

طلقها طلقة وتصيف بعو  روجها من العو ،  قه ليسد زوجة، احم هد 
عو ا وتق ب ت يول، اال اها كاحمد يف الوصر  الد تأش ا ن الد  ة: اها  

 مرض أبا ا يفكان يف مرض مصته املخصف، و ة الوصر  اللاحمية، ما حكم م،ن 
 قال: عندنا أصَ واستثنا :مصته  

وتََْعَتد  َمن أبانَها في َمَرِض م تِه اُط ِل من ِعدىِة وفاٍة " اُصَ:
 قا  ص اأ ين، اأ ين أن م،ن طُُلق،د يف مرض مصته،  قا الرجين  ؛"وَطالقٍ 

م هم بقوو حرما ا من املياث، ممكن ترث منه أم ال  ممكن ترث، ف قيد 
 .أحكام اليوجية من  قا الصجه أم مل ي ق، هلا أحكام زوجية  باقةهلا 



2981 
 

يف مرض مصته املخصف"، أفرض أحمه اع وت شهرين،  وهلقا قاح: "اها أبا ا
الرجين علل فراش املصت، وُموَّ له ح  مضل شهران وعشر  أيام،   مات، 

 ماها تقصلصن يف  قه املرأ   ماها تون   قاح: تع و اأطصح.
ا  قه اأطصح ما  ص  عو  الصفا ؛ أحمه  نا شهرين وعشر  أيام، يف  صر 

ي قل هلا عشرين يصم وتن هة العو ، حمقصح: ال، منق مات تع وين أربعة أشهر 
 وعشر  أيام.

لص فرلنا أن  قه املرأ  من هوات اأقرال، وهوات اأقرال ممكن تنقضة 
ا  عليها شهرين ، ر عو ن يف آ ة أشهر، فيو هلل  ة را  عليها يف آ عة أشهر

وباقة هلا حيضة، لكن طهر ا طصيين، والطهر بني اهلليض ني أكلره كم  ال حو 
أكلره، فهلسد مو  طصيلة ح  احمقضد اأربعة أشهر والعشر  أيام، واهلليضة 
 اللاللة ما جال ا ا، ا ن، احمقضد العو  أم تن مثر  تن مثر اأطصح من اأجلني.

التي هي أربع  أشهر وعشرة  ؛ن عدة وفاة""اعتدت اُط ل موهلقا قاح: 
 وهي  ال   قرو . ؛وعدة طالق"، "أياف

ر المصن   ال   استثنا ات:   هناك استثنا  ما ه   َذ
فإن كاحمد أمةا فإ ا ال تع و اأطصح، بين تع و  ؛"ما لم َتُكْن َأَم ً "اُول: 

 ث.اعو  ال ينصحمة فقط، وا ن ال ترث ليُ ه،م بقوو حرما ا من املي 
فإن الكافر ال يرث من املسلم، ملاها عاملنا ا معاملة  ؛"أو ِذمِّيى ً " الثاني:

 اليوجة  الح  اح أحمه طلَّقها بقوو حرما ا من املياث، أما  قه ال أكن.
ُن نَ ُ منها"الثال :  هللرمان اها جالت ال ينصحمة منها ف ه ة ا ؛"أو جاَ ت البََيَْ

 بعيو ،  ة اتلة تريو أن تفارقه.
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ف ينئق  يف  قه اللالث  صر، حمقصح: ليي عليها أن تنقين ا، عو  الصفا ، 
 وليي عليها اال عو  الطالل فقط، وال ترث.

 وَمن انْضت عدتها قبَ م ته  
يف الرجعية، ويف ال احلن، كلها وار ٌ  علل م،ن   الحظ أن كالم املونف 

"، قي عدة طالوإن مات زو  رجعيٍ  فعلل املع و ، يعا قاح يف اأوح: "
و ة  "، يف  صر  أ رم"وإن مات في عدة َمن أبانهايف املسألة اللاحمية قاح: 

 مرأٌ  وارثة، ولكن بعو احمقضال العو ،   يهلل أم ال 
لص أحمه طلقها يف مرض مصته املخصف و ص م هم بقوو حرما ا من املياث، 

 يف الع ر مخي أو آد شهصر ح  -–واع وت منق فارقها، ومو اهلل 
مات، وكاحمد قو احمقضد عو ا من الفرقة، ف ات بعو هل ،  ين عليها أن 
تن قين ا، عو  الصفا  أم ال  يقصح: "ال تع و" م  أ ا ترث، فهنا ال تع و م   

 كص ا وارثة.
بعو هل  ا، مسألة  و ة: اها طلَّق بعض  -تعا،– احم قين املونف 
هَ حمساله   مات، " ََ بعَض نسائِه ُمبَْ ِسَيها  م ماَت مً  أو ُمَعيَىَنً   م أُنْ وإن طَّى

َِ اُط ِل منهما ٌّ ِمنهنى س   حام ََ ُقرعٍ  اْعَتدىَ   طلَّق بعض  قا رجينٌ  ؛"قب
حمساله م ه ة، قاح: احواكن طالق، ما حكم  قا  آ ق معنا يف ك اب 
الطالل، ما الصاجب  القرعة، ه ب يأش بشةل يع ين به القرعة ف ات،  ار 

 أل شةل ف ات ق ين القرعة. له حا ث أو
أحمه طلَّق امرأ  بعينها   حمسة، قاح: أحما طلقد واحو  منكن  الص رة الثاني :

وحمسيد   مات، ف ا الصاجب عليهن  ا ن كين واحو  منهن حي  ين أن تكصن 
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ُمطلَّقةا، وحي  ين أن تكصن زوجةا، ط عاا حمف ض املسألة يف الطالل ال احلن، كين 
تكصن مفارقةا يف اهلليا ، وأن تكصن م صىفا عنها زوجها،  واحو   منهن حي  ين أن

 ف اها يونعن 
لالح ياط لءبضاي والفرول حمقصح: أب علل كين واحو   منهن أن تع و 

َ منهن س   حامَ اأطصح من عو  طالل أو عو  وفا ، وهلقا قاح: " اعتدَ 
ن ُطصح  ملاها اهللامين ال تع و اأ "س   حامَ"،ملاها قاح:  ؛"اُط ل منهما

 .ما في أط ل، عدة الحامَ واحدة في ال فاة وفي الطالق
  م انتَْ إل  الثالث  من المعتدات، َمن هي الثالث   

َُ ذاُت اَُقراِ (" ن  لل امين،   ؛"الثالثُ  )الحائ
،
كل ة )اهللاحلين( ا راٌل مل

ن ال كيض.
،
 )هات اأقرال( ا راٌل مل

 ، جما قر اهاا اأقرال:  ؛"َحيِّضُ "وهي الْ  املسألة اأو،: ما  ة اأقرال 
،  قا  ص املق ب عنو اهللنابلة، والْر  ه : الحيض، وليس ه  الطهر

ا عنو أ ين العلم،  ين اأقرال  ة اأطهار أم  واملسألة فيها  الف مشهصر جوا
اهللي،ض، واملق ب: أ ا اهللي،ض،  قا أ هلل الرواي ني، أو القصح املع  و من أقصاح 

 .-عا،ت– ا مام أمحو 
 ما ص رة الُفرَق   

اهلليا ،  اهاا  قه املسألة   ص بوصر  الفرقة يف ؛"المفارَِق ُ في الحياةِ قاح: "
 عنها زوجها آ قد. امل صىفأما 

ن طالل، فسخ، ُ لن ،  ص يف اهللقيقة يرج  م ما ص ر الُفَرق  في الحياة 
ين، ويف وطل اطالفسخ أو الطالل، أو تفريق،  قا ال فريق أين  يف النكا  ال 
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، خبالف الفاآو، الفاآو  الش هة،  قا يُفرَّل، وال يُفس،خ؛ أحمه مل ينعقو أ الا
ق في النكاح يصح الطاليُطلَّق فيه أم ال  ُيطلَّق، قاح يف أوح ك اب الطالل: "

 ".الفاسد
ما عو   قه املرأ    قه املرأ  ليسد حامين وهلا حيٌض، كم عو ا  قاح: 

 أما حر  أو أ،مة.
ُتها ر : "اهلل امَّ ٍ إفِعدى انْت ُحرىًة  ال ُ  ُقروٍ َ  الث حي،ض، يعا ث ؛"نَ 

اهلليضة اأو، واللاحمية واللاللة، املونف قاح: "كاملة"، مل يك فه أن يقصح: 
امَّ ٍ ثالث حي،ض، قاح: "  ". ال ُ  ُقروٍ َ 

  ما المسعل  التي أراد أن يُفهمنا إياها بْ له: "َامَّ " 
احمقضال اهلليضة، أحمه اها طلقها يف حيضة  ين  قه اهلليضة أن العو  تن هة ب

الد طُُلق،د فيها ىسصبة أم ال  غي ىسصبة؛ أ ا ليسد كاملة، لص اح س نا ا 
 قه حيضة وأ  هلل عنوحما حيضة ثاحمية وثاللة، أ  هلل عنوحما ثالث أقرال كاملة 

فيها ال  دأم حماقوة  حماقوة، فاملؤلف يريو أن يقصح: أن اهلليضة الد طُُلق، 
 َامَّ ".ك سب من العو ،  قا معىن قصله: "

يض ني، قُمرنل  يعا: ح تلنية"، إذا لم تكن حرة، فكم تعتد  "وإال قَُْرآنِ 
  قه املع و  اللاللة.

عا  قه حامين ي  الرابع  َمن هي  "الرابعُ  )َمن فَارََقها َحيًّا( ولم َتِحْض"
، عو  وفا  أم ع  و  فُرق،ة يف اهلليا   فُرق،ة يفأم حاحلين  حاحلين ليسد حامالا

 اهلليا .
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ولكنها ليسد من هوات اأقرال، مل ك،ض، ما آ ب عوم اهلليض  ما 
ر المصن  ص رتين، ويمكن أن الوصر الد حمقصح:  قه امرأ  ال كيض   َذ

 تزيد عَّيها:
ا الو ر: أ ا كاحمد   ي ، طلَّقه ؛"ياسٍ إولم َتِحْض لِصَغٍر أو " أواًل:

  آنصات، فهقه تع و ثالثة أشهر، م،ن فارل حياا ومل كض و ة ع ر ا آ 
 لو ر ، ما الين هبقا امللاح، يعا كاحمد  ون آن اهلليض.

ا ياو، وكم آن ا ياو  مخسصن آنة، ك ا قاح يف أوح باب  الثاني:
الثة ،  قه تع و ث"ال حيض قبَ تسا سنين، وال بعد خمسين"اهلليض: 
 أشهر.

ق املؤلف هبا بعو ق ، م،ن ليين ثالثة أ ناف، عنوحما م،ن مل كض لو رآيُل ه
مل كض  ياو، م،ن بل د ومل كض، بل د مخسة عشر عاماا ولكنها مل 
كض، كقل  املس  الة الناآية، آيأش أيضاا أ ا تع و ثالثة أشهر، وكقل  

املس  الة امل  وأ ،  مخسة أشيال، اخلامسة: اخلامسة، كلها هكر ا املونف 
 ا.وآيأش هكر 

 َم مدة العدة  أما حرة أو أم  أو ُمبعض .
 ".فتََْعَتد  ُحرىًة  ال َ  َأْشُهرٍ " الحرة:
َُم :  اأ ين: أن اأ،مة علل حموف، لكن ور  عن  ؛"وَأَمً  َشهرينِ "وا

 الو ابة أن عو ا شهران.
ُ عَّضة "، ما معىن اوُمبََعىَضً  بالحساِ ، وُيْ بََُر الكسرُ " الُمبعض :

مل
  ا ن حنن حمقصح: اهللر  ثالثة أشهر، واأ،مة شهرين، فلص كاحمد  قه باهللساب
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   ُن عدة الحرة  الحموفها حر  وحموفها أ،مة، كم تع و  شهرين وحموف؛ 
َُم  شهرين تعخذ نصفها، نص  الثال   واحد  أشهر، تعخذ نصفها، وعدة ا
ونص ، ونص  اال نين واحد، واحد زائد واحد نص  تساوي ا نين 

 .ونص 
يعا لص كان عنوحما أ ا تطل  شهرين ومخي أيام وثالث   ُي َبر الكسر""و 

 آاعات، ال، مم اليصم القل حوين فيه كسٌر.
ا ن احم هينا من املع وات مبعىن العو  اهللقيقة،  الخامس  من المعتدات:

لكن  نا أحمصاٌي من املع وات أهللقُهن املونف ومجاعٌة باملع وات، واال ف قيقة 
 رل عن الوصر السابقة، أما بصل  اهلل ين، أو بأربعة أشهر وعشر  عو هن ال 

 عندنا ا نتين:أيام، أو بلالثة قرول، أو بلالثة أشهر، م،ن  ن  
 لتان:ارتفاع الحيض له حا  ْرتَََفَا َحْيُضها("ا"الخامسُ : )َمن  اُول :

 أال تعلم آ  ه.الحال  اُول : 
 آ  ه. بعو قليين حكم ما لص عل د أن تعلم آ  ه، وآيأش الحال  الثاني :

أما اها مل ت وره ما الس ب، ه  د ا، الوك صر  والط ي ة، ما عرفد الس ب، 
 ف اها عليها  أما أن تكصن حر ، أو تكصن أ،مة.

انت حرة: ُتها َسَن ه: ِتْسَع ُ أشُهٍر لَّحَ  ف نَ  َِ و ال  ه "ولم َتْدِر َسَبَبهُ فِعدى ْم
ِة" سعة د ارتف  حيضها ومل توره آ  ه، عليها أن تع و ت قه اهللر  ال  لَِّعدى

أشهر اح ياطاا لل  ين، بعو ال سعة أشهر عليها أن تع و ثالثة أشهر عو  م،ن 
 ال كيض.
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َُم : ُُْ  اُمُ  َشْهًرا" وا يعا اهللر   ارت آنة عو ا، واأ،مة   "وتََنَْ
ر ، اأ،مة واهللاحوم عشر شهراا، ملاها تنقص شهراا  أما اهللامين ال فرل بني 

 قه ال سعة اأشهر، وااا خي لفان يف اللالثة أشهر، اهللر  ثالثة أشهر، واأ،مة 
 شهران.

ًْا وهي:  رناها ساب ثالثة  م،ن تع و م ألحَ المصن  المسائَ التي َذ
 .أشهر غي من آ ق
ر اُول: ُة َمن بَََََّغْت ولم َتِحْض"قاح:  َذ  هر.عليها ثالثة أش  "وِعدى

تقصح: ال  ،التي نسيت وقت حيضها  "والمستحاَضِ  الناسيِ "الثاني: 
 تورل م  يأتيها اهلليض ، والوم مس  ر، ا، م  جتلي  حمقصح: ثالثة أشهر.

راا، أوح ما جال ا الوم جال ا مس    الثال : "واْلُمْسَتَحاَضِ  اْلُمْبَتَدَأِة"
إحمه تع و عو  ففهة مس  الة، ماها تون   ال عا   هلا ح  ترج  هلا يف ال

ُهر .  ثالثة أ،شن
ََُمِ  َشهراِن"  هران حمعم عليها ثالثة أشهر، واأ،مة عليها ش ،" ال  ُ أشهٍر وا

 يف اأوح: أن عو  اأمة شهران. قلنايف  قه الوصر ك ا أحمنا 
 قا الكالم السابق القل  ص )اها ارتف  حيضها ومل توره آ  ه( وتع و تسعة 

 للعو . أشهر لل  ين، وثالثة أشهر
ان ع لد الس ب  ه  د ا، الط ي ة فقالد هلا: أن آ ب ارتفاي اهلليض 

  ص املرض الفالن، ف اها عليها يف  قه اهللالة  
 ب قيين هلا: آ  ن َعََِّمْت ما رَفَََعه من َمَرٍض أو َرضاٍع أو غيرِهما"إو "

ارتفاي اهلليض بس ب أحم  مرلعة ا ن، بعض النسال اها أرلعد ينقط  
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أو قالصا: عنوك مرض و قا آ ب ارتفاي اهلليض، أو غي هل  من حيضها، 
 اأآ اب، حك ها 

ََُّغ سنى اُ ياِس "فال َتزاُل في ِعدىٍة حت  يَع َد اْلَحْيُض فتََْعَتدى به أو تََبَْ
َته" صح: حمقين:  قه املرأ  القل ارتف  حيضها، وُعلهم، الس ب، حمق  فتََْعَتدى ِعدى

ا  يسة وتع و ثالثة أشهر، حمقصح:  قه املرأ  ت قل  قه ال أكن أن يقاح: أ 
 ال ت يول ح  يرج  هلا اهلليض ف ع و عو  اهللي،ض، ثالثة قرول.

اها ما جال ا اهلليض حمقصح: ال تصجو مشكلة، تن مثر فقط ا، آن ا ياو، 
قو يكصن  ة تسعة وأربعني آنة، يعا آنة واحو ، ف ن مثر ح  أما أن يرج  

نة ت لغ آن ا ياو ف ع و عو  ا يسة، بعو مخسني آ اهلليض ف ع و به، أو
 تع و ثالثة أشهر.

 قه املساحلين م نا ا علل ال يسي أم لالح ياط لءبضاي والفرول   واُصَ:
 .والنفي واأمصاح لل عوصم =االح ياط، واأ ين يف اأبضاي والل صم 

 .رأها ح  أةل اهللينك
 ا نوحما أمٌر حمس طي  أن حنكم أاأ ين: أن  قه املرأ  مع و  ح  يل د ع

 رجد من عو ا، واال فهة يف عو ا، والبو من االح ياط للفرول، وبقل  
ْعَتدى به "فال َتزاُل في ِعدىٍة حت  يَع َد اْلَحْيُض فتََ قالصا هبقا اهللكم، ولقا قاح: 

َته". ََُّغ سنى اُياِس فتََْعَتدى ِعدى  أو تََبَْ
ن ضاا ال  رل ع ،ن آ ق، ولكن تييو عليهو ة أي السادس  من المعتدات:

ِْد، ال ه  السادسُ : )امرأُة المفْ ِد("بال برص، و ة م،ن: "   مات زوجها ُف



2989 
 

قهو، ،  قا رجين فُ فتعتد عدة ال فاة، وال ه  م ج د حي أو طَّىْها فنعر 
 اهلل أعلم حة أم ميد، ف اها حمون  

ص ص ق ين العو   يف تربر عنوحما مو  ال برص، ما مو  ال بر  أول مسعل :
احم مثار، ترقرب، ما مو  ال برص  يعا عنوحما  قه املرأ  عليها تربرص وعليها 

   عو ، ما مو  ال برص
َْدىَف في ِميرا ِه" م ت بَّص يف يف باب مياث املفقص ، وك  "تََتَََربىُ  ما تََ

الك ف ع و اهل مياث املفقص   ما أ قحما ك اب الفراحلض، كان يف غي ة  غال ها
أرب  آنني منق فُقهو، من   ر اتواح  اتفة أو   ر أ  ار عنه كسب من 

 بعو ا أرب  آنصات.
 اها كان السفر، أو كاحمد ال ي ة غال ها السالمة، فإ ا تع و المسعل  الثاني :

كن يكصن أتسعني آنةا منق ُولهو، ليي منق فُقهو، تع و تسعني آنة منق ولهو، 
 وان وواحمني آنة، أكن ع ره تسعة وواحمني، اهلل أعلم.  ص أ الا ع ره

وبعو ما تعول  قه املو  و ة اأرب  آنصات، أو ال سعني آنة منق ُولو أو 
 منق فُقو، كم بعو ا 

يف    تع و بعو هل  للصفا ، اها مضد اأرب  آنني ؛" م تََْعَتد  لََّ فاةِ "
يام عوَّ  ليها أربعة أشهر وعشر  أآفر  غال ه اهلالك، بعو اأرب  آنني تيو  ع

 .الصفا 
وهَ هناك فرقه بين الحرة واُم  في هذه اُحكاف  ماذا يْ ل 

 المصن  
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ُحرىٍة في التَىَرب  ِ " ليي فيه  اهاا ال برص القل هكرحماه أربعة آنني ؛"وَأَم هَ 
أرب  آنني  ة أرب  آنني، تسعني آنة  ة تسعني  فرل، زوج ه حر  أم أمة،

في الِعدىِة و ، ال فرل، لكن خي لف اهللكم بعو هل  يف العو ؛ وهلقا قاح: "آنة
ِة اْلُحرىةِ   اهاا يف العو  اأمة علل النوف من اهللر . ؛"ِنصُ  ِعدى

َال:  قه املرأ  الد ُفقو زوجها وفقوان اليول أيها ا  ص  الكرام حيوين  س
اليصم، حمسأح  سل نييف كلي من اأحصاح يف بعض اهللروب ويف بعض أحصاح امل

أن ينور ا صاحمنا املسل ني وأن يُفرُل عن ا صاحمنا املسل ني يف كين   اهلل
مكان، قو ال ي يسر لل رأ  الد فُقو زوجها أن ت اف  للقالة، ليسد اأولاي  
كلها علل حو آصال، فهين مضة املو   قا ُيش ط فيه حكٌم قضاحلة أو ال 

 ُيش ط فيه حكٌم قضاحلة 
ِة الَ فاةِ نف: "قاح املو ٍم بَضْرِ  اْلُمدىِة وِعدى ُِْر إل  ُحْكِم حَا  ؛"وال َتفت

اهاا ال يف قر هل  ا، حكم حاكم، ال يليم هل  الرجصي ا، القضال، والرجصي 
ا، القضال ال ي يسر لكلي  من  قه اأحصاح، اها عرفد  ة أحمه يف آفر  غال ه 

اجة  ا، ل  تع و عو  الصفا   ون حاهلالك فإ ا ت بص أرب  آنني،   بعو ه
 حكم  قضاحلة.

ا ن مشكلة، قلنا: عو  امرأ  املفقص  اها كان يف آفر غال ه اهلالك أرب  
 آنني تربرص،   بعو ا أربعة أشهر وعشر  أيام، ما القل حوين 

 قا رجيٌن يف غي ة  غال ها اهلالك ك ا حيوين يف كلي من اأحيان، تربود 
وت أربعة أشهر وعشر  أيام وتيوجد، بعو ما تيوجد رج  أرب  آنني،   اع 
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زوجها وعا  اليها، ملا قلنا: أرب  آنني،  قا غل ة المثن وليي يقيناا فهال اليول، 
 ف ا اهللكم ا ن 
 لها حالتين:: -تعا،- قاح املونف 
أن يقوم اأوح و ص زوجها املفقص  ق ين أن يطأ اللان، جمر   الحال  اُول :

 ، فهة ملن عقو حمكا 
ََ َوْطِ  الثاني فهي لَلوىلقاح املؤلف: "  ؛"وإن تَََزوىَجْت فَِْدَف اُوىُل قب

اها قوم املفقص   قا ق ين أن يطأ ا اللان فهة ليوجها اأوح املفقص ، وعرفنا 
ْ  هي ُنه في الحْيعنو قووم اليول املفقص  أن النكا  حك ه غي   يهلل؛ 

نه مات وتبين أنه لم يمت وال عبرة بالظن اعتدت عدة وفاة عَّ  أساس أ
 ،  قه اهللالة اأو، و ة أن يقوم اليول ق ين وطل اللان.البين خطعه

: أما اها قوم بعو أن   ين هبا اللان ووطأ ا، فهقا له  ياران الحال  الثاني 
اثنان، جال املفقص  فإها باملرأ  م يوجة وقو   ين هبا زوجها اللان ف اها يع ين  

 ل  خياران:: حمقصح
َُوىلِ أَ وبعَده له " الخيار اُول: ِد ا ْْ يار اأوح: أن اخل ؛"ْخُذها َزوجً  بالَع

يقصح:  قه زوجد، أحما غي م نازح، فإ ا ت قل زوجةا له، ك ال عقو جويو  
َُوىلِ أَ له ال، قاح: " ِد ا ْْ كاح عقوه اأوح علل حاله، ا ش ؛"ْخُذها َزوجً  بالَع
 ن.يف العقو اللا

اللان  قا القل تيوجها أكن تيوجها يف اثك ة وأكن تيوجها بعقو 
حمكا ، يف المثا ر   يهلل، يف  نه أحمه عقو حمكا    يهلل،  ين حي ال أن يُطلق  

ال يليم أن  "ول  لم ُيطََِّّ الثانيك ا قلنا يف النكا  الفاآو أن يُطلق  قاح: "
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نْ ل: ال دف صح  نكاحه فُن هذا تبيىن في هذه الص رة تبيىنا عيُطلق؛ 
 .حاج  إل  الطالق

)اخليار اأوح: اها أ ق ا زوجة(: ال يليمه  الحكم الثال  في هذا الخيار
عقٌو جويو وال يليم اللان ال طليق، لكن أب عليها العو   ملاها أب عليها 

، قلنا: ليي  ناك زوال، لكن حوين وطٌل من اللان، هللوصح الصطلالعو   
ََ فراغِ ليها أن تع و؛ وهلقا قاح املؤلف: حمقصح: أب ع  ِعدىِة "وال َيطَُع قَب

عنوما رج  اأوح وقاح:  قه زوج ه ويريو ا، حمقصح: اع ُول من  ؛"الثاني
اللان،  ة زوجة، لكنها تع و من الصطل، وحمقصح ليوجها: ال أصز له أن يطأ ا 

 اآ مالا للرحم ح  تنقضة عو ا من اللان.
ال يصجو اال عو  الطالل، أقوو: وطل الش هة والصطل اثرم،  العو  عنوحما

ما العو  فيه ان كاحمد حامالا  ول  اهلل ين، وان مل تكن حامالا وكاحمد من 
هوات اأقرال  ثالثة قرول، وان مل تكن من هوات اأقرال  ثالثة أشهر، حمفي 

 عو  الطالل.
ن، وجةا وتركها م  اللا قا اخليار اأوح اها ا  ار ا زوجةا، لص مل خي  ا ز 

  قا  ص اخليار اللان، ماها قاح 
لان له أن ي كها، يقصح: ما ام الرجين ال ؛"وله تََْرَُها مَعه" الخيار الثاني:

  ين هبا ت قل له، لكن السؤاح ا ن وا شكاح:  ين حي ال اللان ا، جتويو 
 عقو  أم ال 

، فإها تهكاحه تبينا عدف صحُننا قَّنا: هذا نالقياو والقاعو  أحمه حي ال؛  
تركها لللان البو من جتويو عقو،  قا  ص القياو، لكنه تُرك يف  قه املسألة، 
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دٍ قاح املونف: " ْْ قومه  و قا القل ؛"وله تََْرَُها مَعه من غيِر َت ديِد َع
را الْ ل الثاني احب ]ا قناي[ و احب ]املن هل[، قوماه؛   ،ُنهما َذ

اللان القل  ص قصح املنقهلل، لكن املق ب ا طالحاا  ح  املن هل هكر القصح
 أحمه ال حاجة ا، جتويو عقو   الف القياو.

ا، فُأ ق هبا،  لكن ور   ثار عن بعض الو ابة  ا ر ا أحمه مل ُأو  له عقوا
والقصح اللان: و ص قصح املنُقهلل: أحمه البو من جتويو عقو، و قا قصح املنُقهلل 

 ص مق ضل القياو، ما ام أن اأوح ال حي ال و  -تعا،- وقصح املصفَّق 
 جتويو عقو، معنا ا أن اللان البو له من جتويو عقو.

َال اآلن:  اها قلنا: حي ال ا، جتويو عقو ،  ين حي ال اأوح أن يطلق الس
 أم ال 

القياو أحمه البو يطلق؛ وهلقا قاح يف ]الرعاية[: وان قلنا: حي ال اللان عقٌو 
ح لقل ، قاح يف ]الروض[: وعلل  قا ف ع و بعو طالل جويٌو طلقها اأو 

اأوح، أل جتويو العقو يكصن بعو تطليق اأوح تع و،   اها اع وت جو حما 
العقو لللان، واملق ب  ص اأوح، اها قلنا: من غي جتويو عقو ال ك ال ا، 

 عو ، واهلل أعلم.
 ها قاح: أحما تركزوجها اأوح ا ن تركها لللان،  اآلن في إشكال، وه :

 لللان لكن أحما  اف  هلا مهر مخسني ألف لاير،  ين له أن يأ ق املهر 
يأ ق قور  ؛"ويَْعُخُذ َقْدَر الصىَداِق الذي َأعطاها من الثانيقاح املونف: "

يقصح:  ؛"ويََْرِجُا الثاني عَّيها بما َأَخَذه منهالووال، واللان ماها يفعين  "
،  اش اخل سني ألف.فالن أ ق ما مخسني ألف بس     ه
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 فائدة:
،   بان احم فاؤه فك فقص ،  قاح يف ]الروض[: وم  فُمُرل بني زوجني ملصجب 
أل اها فرَّل بينه ا بس ب وجص  عيب أو شةل،   ت ني أن  قا مل يكن 

 مصجص اا،   جال اللان وتيوجها و كقا، حنكم فيه ك سألة املفقص .
َه قاح: " للكالم عن بعض  -تعا،- ه املونف  قا الفوين عقو ؛"فص

 تداخَ م جبات العدة.املساحلين امل علقة بالعو  ومن أبرز ا: 
  ين من شرط العو  ا حوا  أم ال   أول مسعل :

 ؛"وَمن ماَت َزْوُجها الغاِئُب أو طَّىَْها اْعَتدىْت منذ الُفْرَقِ  وإن لم ُتِحدى "
، واحمقطعد 1439و ىرم  قا رجين غاحلب عن ال لو وطلقها يف يصم واح

أ  اره، بعو آن ني جال حماو من  قا ال لو قالصا: حمشهو أن فالن بن فالن قو 
، املرأ  ا ن تع و 1439طلق زوج ه من ثالث آنصات يف تاريخ واحو ىرم 

من و صح اخلم أم تع و منق طُلقد  منق طُلقد، و لها اخلم بعو احمقضال 
ات ث حيض، و لها اخلم بعو ثالثة آنص العو   ة عو ا ثالثة أشهر أو ثال

 وحالد ثالثني حيضة، ت يول منق و صح اخلم 
ِئُب وَمن ماَت َزْوُجها الغاااصاب: حمعم، احم هد عو ا، و قا معىن قصله: "

 وفا ، قالد: ح  ولص كاحمد يف ؛"أو طَّىَْها اْعَتدىْت منذ الُفْرَقِ  وإن لم ُتِحدى 
د يف ال يد مل تكن تعلم، ال أن  من كصن العو  أحما مل أجلي هللوا  وال جلس

 قو احمقضد.
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 ن تُل ق باملطلقة يف عو ا.و ة م،  المسعل  الثاني :
ر المصن    الث ص ر: َذ

 ُوطئد املرأ  بش هة،   ُعلم اأمر ؛"وِعدىُة م ط  ٍة بُشبَه ٍ " اُول :
و ا من  قا عفاع يهلا الصاط ، حمقصح: أب عليها أال ت يول اال بعو احمقضال 

الصطل، ان كاحمد أ الا  ة م يوجة  ال يطأ ا زوجها ح  تنقضة عو ا من 
 وطل  قا الصاط .

 اها ُوطئد بيحما فعليها أن تع و و قا آ ق معنا يف باب ؛"أو زِنًا" الثاني :
 ".والزاني  حت  تت   وتنْضي عدتهااثرمات، قاح: "

ُمطَّىَْ ٍ " الثالث : ٍد فاسٍدَ  ْْ ا، واليوال ن تيول زواجاا فاآكقل  م،   ؛"أو بَع وا
 الفاآو غي اليوال ال اطين.

اليوال ال اطين املؤلف قاح: املصطصل  بش هة، واليحما والنكا  الفاآو عو ا  
كعو  املطلقة، واليوال ال اطين من باب أو، حمعم، فإن كان اليوال ال اطين 

 .حا الا م  جهين  فهص وطل ش هة ، وان كان م  ع و  فهص زحما
ا، مسألة  فيها شةلٌ من الطصح وقو ك ال ا، شر     احم قين املونف 

 تداخَ م جبات العدة، ولها حالتان:أال و ة: 
 أن يكصن  احب املصجب اللان غي اأوح. الحال  اُول :

امرأ  اع وت من رجين عو  طالل، آصال كان طالل رجعة أو طالل باحلن، 
 ا بعو ين هبا ووطئها،   فرل القالة بينهويف أثنال عو ا تيوجها شخٌص و  

الصطل،   لد ا ن عنو ا مصج ان للعو ، العو  اأو، الد مل تك ين والعو  
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اللاحمية  ة عو   قا الصاط ،  قه الوصر  اأو، و ة  صر  أن يكصن مصجب 
 العو  اأوح ومصجب العو  اللان لشخوني و لفني.

   اللان لنفي الشخص القل اع وتأن يكصن مصجب العو الص رة الثاني :
 له العو  اأو،، ك ا لص أبا ا، طلقها ثالثاا،   وطئها وطل ش هة .

 فهاتان  صرتان.
 ن اع وت له فقكر املونف اها كان من غي م،  :أما الص رة اُول  وهي
 -،لها ص رتين: -تعا 

 : اها ُوطئد بش هة  أو حمكا   فاآو.الص رة اُول 
 اها تيوجد يف عو ا  ون وطل . ي :الص رة الثان

 نبدأ بالمسعل  اُول : إذا ُوطوت بشبهٍ  أو نكاٍح فاسد.
 و  بش هة.اها ُوطئد مع  ؛"وإن ُوِطَوْت ُمْعَتدىةه بُشبهٍ  أو ِنكاٍح فاسدٍ  "
امرأ  مع و  آصال عو  رجعية أو عو  بينصحمة،   جال شخٌص  مثال ذل : 

 قضد، أو  ند  ة أن عو ا قو احمقضد.وطئها بش هة  يمثن أن عو ا احم
تكصن حامين، عو ا ول  اهلل ين، واع وت بالوم، رأت الوم  ن ه  مثال:

حيضاا، الوم اها جال لل امين فليي  يض فمثند أحمه احمقضد عو ا،   ت ني 
أ ا حامين، الرجين تيوجها ووطأ ا،  قا وطل بش هة ، أو بنكا   فاآو  ك ا 

ا أم حمكا  باطين ملَّلنا، يُ وصر أن يكصن ا  لنكا  يف العو  حمكاحاا فاآوا
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وطل املع و  يُ وصر أن يكصن حمكاحاا فاآواا واال اأ ين أن حمكا  املع و  
العو  اجمل   عليها  قا حمكاحها باطين، لكن يُ وصر أن يكصن حمكا  املع و  

 فاآو  حمعم.
ا املرأ  الد ُوطئد بش هة  أو الد زحمد، بعض العل ال يرم أ  مثال ذل :

تس مأ  يضة فقط وليي عليها عو ، أو املخ لعة بعض العل ال و ص  الف 
مق ب اا هصر يرم أن املخ لعة عليها العو  تس مأ  يضة فقط، بعو  قه 
؛  اهلليضة اها ُزُوجد،  قا اليوال فاآو أم باطين   قا زواٌل فاآو وليي باطالا

 .ُن فيه خال 
َّ  د هناك أربع  أحكاف تترتب عإذا ُوطوت معتدة بشبه  أو نكاح فاس

 ذل :
طل فُمُرل بينه ا بطالل أم بوون طالل  الص  ؛"فَُرَِّق بيَنهما" الحكم اُول:

بش هة ال اشكاح أحمه ب ي طالل، أما النكا  الفاآو فالمثا ر واهلل أعلم من  
ُن اُصَ أنه يُفرق في النكاح الفاسد ما كالمه اأوح أحمه يكصن بطالل؛ 

 .طالق
َُوىلِ "   الثاني :المسعل َة ا هر، أو  قه املرأ  اع وت لءوح ش ؛"وأََتمىْت ِعدى

حيضة،   ُوطئد بش هة  فرقنا بينه ا، ماها ت قل عليها لءوح  بقة هلا لءوح 
 حيض ان، قاح املؤلف: ترج  تع و حيض ني،   بعو هل  تع و ثالث حيض.

و آواا ووطأ ا  قا الرجين بعمو  بقاحلها م  اللان، ملالا ُزُوجد زواجاا فا
حيضة ملالا حمف ض يف اخلل  حالد حيضة   جال شخص ويرم أن املخ لعة 
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اذا متكفيها حيضها وتيوجها، فالقالة عنوما رُف  اليه اأمر فرَّل بينه ا، 
 عَّيها 

 ة جلسد م   قا اليول ااويو يف اليوال الفاآو جلسد معه ثالث 
بقل   ال، قاح املونف: وال حُي سب حيض،  ين احمقضد عو ا من اأوح 

منها من عو  اأوح مو  مقامها عنو اللان، كص ا حالد حيضة من عو  
اأوح،   تيوجد وحالد حيضة ثاحمية وحيضة ثاللة، اهلليضة اللان واللاللة 
 قه الد كاحمد عنو مقامها عنو اللان غي ىسصبة من عو  اأوح، بعو ما 

ن هة من تع وين اللاحمية وتع وين اللاللة،   بعو ما ت يُفرل بينه ا حمقصح هلا:
 اللاحمية واللاللة، ترج .

اللاحمية   تع و لللان، احم هد اهلليضة اأو، و  ؛" م اْعَتدىت لَّثانيقاح: "
 .واللاللة لءوح، ا ن تع و اهلليضة اأو، واهلليضة اللاحمية واهلليضة اللاللة لللان

 تب ماذا يتر بعو  اتني العوتني، 
تََْينِ قاح: " ٍد بعَد انْضاِ  الِعدى ْْ َ  له بَع  اتان العوتان  اها احمقضد ؛"وَتِح

 جاز هلقا الرجين القل حمك ها بنكا  فاآو أن ي يوجها بعو هل .
َال: الض ي يرج  علل الصاط  أم علل  ؛"وتحَ لهما رأيكم، قاح: " س

و لف   اهللكم أم اليول  احب العو  اأو،  علل الصاط  اللان، واليول حمفي
تََْينِ قاح: " ٍد بعَد انْضاِ  الِعدى ْْ َ  له بَع خبل ، له أن يعقو  ماها تقصلصن  ؛"وَتِح

 عليها بعقو جويو.
َال:   ين العو  تع رو أو لمال  الرحم  س
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ال ا: قيقصح الشيخ منوصر ال هصش وهكره الشيخ عل ان وغي ا،  ج ا :
 العدة أربا أن اع:

 .تع رٌو ىض 

 ماٌل ىض.اآ  

 .تع رٌو وفيها شصب اآ مال 

 .اآ ماٌل وفيها شصب تع رو 

، لكن برا ُن فيها استفعنوحما عو  تع ٌو ىض، الصفا  ليي تع رو ىض؛ 
 ملين: عو  الو ي  امل صىف عنها زوجها.

اللالثة أشهر، م  تكصن العو  معقصلة املعىن متاماا  عو  اهللامين، بصل  
 ُنها استبرا ه لَّرحم. قصلة املعىن؛اهلل ين  قه عو ا مع

ٍد بعَد ابعو  اتني العوتني كين لصاطئها، قاح: " ْْ َ  له بَع نْضاِ  وَتِح
تََْينِ   أل للصاط  وال كين له ق ين احمقضال العوتني. ؛"الِعدى

 ين يُ وصر أن كين ليوجها اأوح ق ين احمقضال العوتني أم حمفي اهللكم  
القل  جها بعقو جويو، لص فرلنا أن اللانيُ وصر، ح  املخ لعة له أن ي يو 

وطأ ا ح لد منه، فإن عو ا من  قا الصاط  وآيقكر املونف بعو قليين أن 
بصل   ن حُمسب اهلل ين اليهعو ا اها محلد وحُمسب اهلل ين ا، أحو ا فعو ا مم، 

 اهلل ين.
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فلص فرلنا أن  قا الرجين  ال  امرأته ومضد حيضة وجال واحو وتيوجها  
آو ووطأ ا وجلي معها مخي آنني، وبعو مخي آنني أم د له بنكا   فا

ولو، وه ب اأوح ورف   عصم باثك ة وقاح: ما أك لد عوش، فرُفعد 
الوعصم، ففرل القالة بينه ا، بعو الفرقة بيصمني ولعد اهلل ين،  قا اهلل ين 
 لللان أم اأوح  لللان قطعاا، احمقضد عو ا بعو يصم، باقة هلا ترج  وُتك ين
عو  اأوح،  ص يريو أن ي يوجها ال يريو أن ين مثر،  ين له أن ي يوجها أم ليي 

 له أن ي يوجها 
، فيهصز أن ي يوجها بعقو  جويو ما ام  ص ُنها عدةه منهاااصاب: له؛ 

 حمفسه  احب العو .
 اها تيوجد يف عو ا.  م الص رة الثاني  اآلن:

َْطِ   ِتها لم تََنَْ جد يف عو ا اها مل يو ين هبا، تيو  ؛"اْ "وإن تَََزوىَجْت في ِعدى
ََ بهاومل يو ين، ما اهللكم  قاح: " َِْطْا حت  َيْدُخ  ".لم تََنَْ

الوصر  السابقة ااا  ة يف  صر  الصطل أو النكا  الفاآو عنو الو صح، 
تيوجد  وهلقا قالصا: انأما اها تيوجد ومل يو ين هبا فإ ا ال تنقط  عو  اأوح؛ 

 عو ا من اأوح ح  يو ين اللان.يف عو ا مل تنقط  
ال تؤثر اخللص ؛ أحمنا قلنا: أن اخللص  ااا تؤثر يف اليول، العو  قلنا: البو أن 

 تكصن  لص  زول  وحنن حمف ض أن  قا اليول ليي زواجاا   ي اا.
اآلن تزوجها واحد في عدة اُول لها  اها فارقها اللان، هلا  صرتان،

 ص رتان:
 .أن تأش بصلو 



3001 
 

 ن ال تأش بصلو.أ 

 وهلا ارت اط مبا آ ق،  قه اها   ين هبا ط عاا، اها مل تأته بصلو:
َُوىلِ " ِتها من ا  بند علل فإها فارقها اللان ،"ف ذا فارََقها بَََنْت عَّ  ِعدى

ن ال كرار  قا يف شةلٌ م ،" م اْسَتْعنَََفت الِعدىَة من الثانيعو ا من اأوح، "
النكا  الفاآو، لكنه أرا  أن يُفري عليه ا ن مسألة م  ما آ ق يف كالمه يف 

 أ رم و ة:
ُتها به  م اْعَتدىْت لآلَخرِ " ََْضْت منه ِعدى  ،"وإن أََتْت بَ َلٍد من َأَحِدهما ان

اها ث د هلا ولٌو من اأوح، أو من اللان ف  هر  ول  اهلل ين احمقضد عو  
ْت بَ َلٍد من َأَحِدهما انَْضَ  وإن أََتتْ ن حُمسب  قا الصلو اليه؛ وهلقا قاح: "م، 

ُتها به هل  القل حُمسب الصلو اليه،   بعو هل  اع وت لآل ر،  ،"منه ِعدى
 ويُ وصر أن يكصن الصلو لءوح ويُ وصر أن يكصن لللان.

 قا كله في ا لص كان عنوحما شخوان، أما لص كان شخٌص واحو و ص 
 لها ص رتين: احب املصج ني للعو ، ف ا اهللكم  

 أن يطأ مع وته ال احلن. لص رة اُول :ا
َة بَ ْطَعه، وَدخَ " َهٍ  اْسَتْعنَََفت الِعدى َتُه الباِئَن بُشبَْ ََّت فيها وَمن َوِطَا ُمْعَتدى

ِْيىُ  اُوَل  و  القل يطأ مع وته اما أن تكصن املع و  رجعيةا أو تكصن املع  ؛"َب
 ق   فقو راجعها ك ا آباحلناا، ان كاحمد املع و  رجعيةا ووطئها ف اها حيوين

 معىن يف باب الرجعة.
انت المعتدة بائًنا ووطعها بشبهٍ ، هذا وط  جائز أف محرف    وأما إذاَ 
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ىرم، فإن عليها أن تس أحمف العو  بصطأه و نا ت وأ من جويو، ت وأ كسب 
العو  من يصم الصطل، وبعو ما تن هة من عو  الصطل، ُتك ين عو  النكا  أم 

 ؛ُن صاحب العدتين واحدين وال حاجة ا، عو   جويو ؛ ت وا ين  ت وا 
ِْيىُ  اُوَل وهلقا قاح: " وال حاجة  ،"اْسَتْعنَََفت الِعدىَة بَ ْطَعه، وَدَخََّت فيها َب

 ا، أن ترج  ف أش باأو،.
ٍَ واحد انَها في ن َنَكَح َمن أبإو : "الص رة الثاني  من تدخَ العدتين لرج

ِتها  م طَّىَْه ََ الدخ ِل بَََنتْ ِعدى  ".ا قب
 قا رجين طلَّق امرأته طلقةا واحو  بعصض، طالل ماها  باحلن أم رجعة  
باحلن، بينصحمة كمم أم   رم    رم، من حقه أن ي يوجها بعقو جويو  حمعم، 
من حقه أن ي يوجها بعقو جويو، وه ب وتقوم و ط ها وتيوجها بعقو 

د هبا   صالا ثاحمياا و ة كاحم جويو، مت عقو النكا  وطلقها من غي أن يو ين
مع و ، اع وت حيضة واحو ، وعقو عليها عقو حمكا   ون   صح طلَّقها، 
املطلقة ق ين الو صح ليي عليها عو ، ماها تفعين ا ن  طلقها ت يول م اشر   

ََ الدخ ِل بََنَ ال، باقة عليها اك اح العو  اأو، فقط؛ وهلقا قاح: " " تْ قب
 علل عو ا مما مضل.

أيكم لص أحمه تيوجها بعقو  جويو  و  ين هبا   طلقها  ترج  ُتك ين ما ر 
اأو،  ال، تس أحمف عو  جويو  وال ت ا علل اأو،،  قا ما ي علق هبقه 

 املسألة.
ٍَ في اُحداد. -تعال -  م انتَْ المصن    إل  فص

 حكم ا حوا . أول مسعل  في اُحداد:
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َه( يََّزُف اُحدادُ قاح: ")  حك ه، لكن ما شروط  قا ا حوا   قا  ،"فص
ةِ " َة الِعدى َ  ُمتَََ فًّ  َزْوُجها عنها" مو  ا حوا ، مو  العو ، "ُمدى  قه  ،"َ

 ،"كاٍح صحيحٍ في نِ املرأ  الد تليمها العو ، امل صىف عنها زوجها، بشرط و ص: "
 فإن كان يف حمكا   فاآو  فال عو  عليها وآيأش ال وريهلل به بعو قليين.

 عندنا شرط اُحداد أمران: إًذا
 وفا  اليول. اُمر اُول:
: كصن  قا اليول زوجاا يف حمكا     يهلل ال حمكا   فاآو  أو اُمر الثاني

 باطين.
 ين من شرط ا حوا  كص ا مسل ة، أو كص ا حر ، أو كص ا بال ة وعاقلة  

ش ط اهللرية، فال يُ  ؛"أو َأَم ً فال ُيش ط ا آالم، " ؛"ول  ِذمِّيى ً ال؛ وهلقا قاح: "
  جُتنب فال ُيش ط العقين وال ال لصغ، ف   اجملنصحمة والو ي  ؛"غيَر ُمَكَّىَف ٍ "أو

الطيب وُكو علل زوجها امليد،  قا  ص حكم ا حوا  و ص الصجصب يف  قه 
 اهللالة،  ين  ناك حاالت أ رم يكصن فيها ا حوا  جاحلي 

نا  باحة، اهللكم اأوح: الصجصب وعرفاهاا اهللكم اللان: ا ؛"ويُباُح لباِئنٍ "
 شرطه.

أن حمقصح: ان ا حوا  م اٌ  ليي واج اا، و ص احوا  ال احلن  الحكم الثاني:
علل زوجها، وليي املرا  وجها أل امل صىف عنها، ال، املقوص  احوا  ال احلن يف 
 خطالقها، اها طلقها طلقةا باحلنةا، اها باحمد منه هلا أن ُكو مو  العو ، والشي

ااعي ة يف ]اهللصاشة الساب ات[ قاح: ويُ ا  ل احلن  حة، احممثر  ين  ص ثالثة 
 أيام ك ي ا أو مو  العو  
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والمثا ر واهلل أعلم ما ام قالصا: يُ ا  لل احلن م  منعهم غي ال احلن اال ثالثة 
 أيام فإن ال احلن تع و يُ ا  هلا مو  العو  واهلل أعلم.

ر حكًما  الثًا وه  عدف ال ج في ست مسائَ اُحداد فيها    ،وَذ
 ليس واجب:
 الرجعي  ما ص رتها ؛ "وال َيِ ُب عَّ  رَْجِعيى ٍ " اُول:

طلقها طلقة واحو ، فهين يف عو  الطالل كو أم ال   قه  ص رة المسعل :
 صر ا  أم  صر ا طلق ها طلقة واحو ،   مات و ة يف العو   القل يفه ه 

صر  املسألة يف طالل الرجعية، أل عو  الطالل أن   -تعا،-والعلم عنو اهلل
ال ُكو فيها، أما اها مات عنها و ة يف عو  الطالل فإ ا تس أحمف عو  الصفا  

  ُن الرجعي  لها حكم الزوج .وكو؛ 
َه ٍ " الثاني: ع و عو  املصطصل  بالش هة تع و أم ال تع و  ت؛ "وَم ط  ٍة بُشبَْ

 مطلقة وال كو يف تل  العو .
 فإن املين هبا أب عليها أن تع و وال ك و.؛ "أو زِنًا" ال :الث

كقل  العو  يف النكا  الفاآو تكصن عو  ؛  ""أو في ِنكاٍح فاسدٍ الرابا:
 ب ي احوا ؛ أحمه قاح يف النكا  اأوح: بنكا     يهلل

إها "، فأو باطَ أو مَّ  يمينويف حمسخة "؛ "أو ِمَِّْ  يمينٍ " الخامس:
 ال فال أب عليهن ا حوا .مات السيو وله ام
حكم علل  قه املساحلين الس ة بعوم الصجصب،  -تعا،-  و نا املونف 

وعوم الصجصب  نا يُ قة عنوحما اح  االت كلي ، أحمه حرام، أحمه م ا ، أحمه 
 مس  ب، ف ا اهللكم 
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المثا ر واهلل أعلم أن  قه املساحلين حكم املونف فيها بعوم الصجصب ال 
قو يكصن ليي بصاجب، بين  ص ىرم، وقو  رحصا بأن عو  يليم منه ا باحة، 

املرأ  علل ميد  غي اليول ال أصز أكلر من ثالثة أيام، فُيط ق علل  قه 
 الوصر.

 اُحداد يتضمن أمرين: ما ه  اُحداد 
 ما ُأ نب يف ا حوا . اُمر اُول:
 وما ال ُأ نب. اُمر الثاني:

 ما ُأ نب لابطه،   أملل ه.
و)اُحداُد( اجتناُ  ما َيْدُع  إل  ِجَماِعها ويََُرغُِّب في النَظِر "طه:ضاب
 قا لابط ما ُأ نب يف ا عوا ، كين ما يوعص ا، مجاعها ويُرغب يف  ؛"إليها

النمثر فيها و قا خي لف من زمن  ا، زمن، والوصر يف زماحمنا أكلر من الوصر 
ر المصن  لها سب ،-تعا،- يف أزمنة املونف  ع  أشيا  أمثَّ ، ما َذ

 هي 
و واليينة أيضاا   لف، يف أشيال تُعو يف مفهصم النا؛ "من الزينِ  " اُول:

 زينةا واملرج  لقل  يف العرف.
 ""والطِّيبِ  الثاني:
 كسني منمثر ا وحنص هل ، ملين ال ه يين ا ن. ؛"والتحسينِ " الثال :
 ."واْلِحنىا ِ " الرابا:
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 صغة اللياب املو صغة لليينة،  ناك ثياب مو ؛"وما ُصِبَغ لَّزين ِ " الخامس:
ليسد لليينة كلصب مو صغ أآص  أو مو صغ ك لة أو شةل من  قا الق يين 

 فهقا ليي مو صغاا لليينة، لكن مو صغ لليينة لصن زينة فهقا ممنصي.
  جت نب اهلللة أيضاا. ؛"وُحَِّيٍّ " السادس:
ٍَ َأس دَ  " السابا: و ، و ين اأآص   نا قيجت نب الك ين اأآص  ؛"وَُْح

يُرا  به الك ين غي اأآص  أم املرا  الك ين القل يكصن لل يين  المثا ر اللان 
ر أربع  أشيا  ال تدخَ فيما أن املرا  الك ين القل يُرا  لل يين؛  ولذا َذ

 ُت تنب، ما هي 
حَ، إنها ح ر ُيستخر  م قه يقصلصن:  لال صتيا ؛"ال ُت تِيا َ " اُول:  نهَ 

عنه شي  وهذا ا لكحَ فيما يظهر ل نه أصفر وليس مما يُتخذ لَّزين َ 
 .يُتداو  به وُيستفاد، مفيد لَّعين

 وحنص ال صتيال مما يصل  يف العني أجين ال واول. ؛"ونحِ ها" الثاني:
ر ُن النْا  ليس مما يدع  إل  النظال جت نب؛  ؛"وال نِْا ٍ " الثال :

 .إليها والرغب فيها
ان َحَسًناوأبيَض و " الرابا: حسن  اللصن اأبيض ال جت ن ه، ولص كان ؛"ل َ 

 فال تُع م من اليينة.
فيه مكان العو ، عو  الصفا   -تعا،- الفوين القل بعوه هكر املونف 

أين تكصن  البو أن تعلم ق ين أن تقرأ  قا ال اب أن املع و  يف عو  الصفا  هلا 
  الصفا  ليي نفقات أن املع و  عوالنفقة والسكىن أم ليي هلا  آيأش معنا يف ال

 هلا حمفقة وال آكىن.
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  ما مكان العدة 
ُة الَ فاِة في اْلَمْنِزِل حي  َوَجَبتْ  )فصَ(" اأ ين فيه:  ؛"وَتِ ُب ِعدى

اأ ين أن املرأ  تع و يف املنيح القل فارقها زوجها فيه حييت وج د عليها عو  
 الصفا .

َََّْْت حف ن َتَح ىَلْت َخْ فًا " االستثنا : ٍَّ انتََ  ؛"يُ  شا تْ أو قََْهًرا أو ِبَح
أ ا اها كصلد لس ب  شرعة  ُأيي هلا ال  صح فإحمه ال يليمها االع وا  يف  قا 

 املنيح وااا تن قين ا، حييت شالت ال ي عني حينئق .
صيف املكان ملا ترك زوجها ال يد وت  "َخْ فًا"هكر املونف أمللةا لل  صح ملين: 

، أو ويف ال تس ط من  قا ال يد  ُأ رجد  "قََْهًرا"ي  أن ت قل فيه بوون زول 
ٍَّ"أو ُ وم  قا ال يد، " كأن جال الصرثة وقالصا:  قا ال يد مياث،    َأْو ِبَح

 ص ليوجها واحم قين ا، الصرثة وقالصا: حمريو أن حم ي  ال يد أو حمؤجر ال يد وحنص 
 رور .هل ، فاحم قين هللق الصرثة فإ ا تن قين حييت شالت للض

 ين اثو  يف أيام ا حوا  أصز هلا اخلرول من  نعتي اآلن إل  مسعل  وهي:
 املنيح أو ال أصز 

 عندنا الخرو  إما في النهار أو في الَّيَ:
اهاا اخلرول  ؛"ولها اْلُخروُ  لحاَجِتها َنهارًا ال لياًل ففة النهار ما حك ه  "

صز ز اخلرول لل اجة وااا أيف النهار لل اجة جاحلي، وأما يف الليين فال أص 
 للضرور  فقط.
 ين ا حوا  شرٌط يف ث صت مضة العو  أم اها مضد العو  من  مسعل :

 غي احوا  ث  د 
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 تركد ا حوا  ومل ك و علل زوجها ؛"وإن تَََرََت اُحداَد أَِ َمتْ قاح: "
ومضد أربعة أشهر وعشر  أيام،  رجد من عو ا أم ال   رجد من عو ا، 

 تأ  ب ك ا حوا . لكنها
ُتها ِبُمِضيِّ زَمانِها"  متد العو  مبضة اليمان. ؛"وَتمىْت ِعدى

، ا، باب االآ مال، واالآ مال ي علق با مال -تعا،-   احم قين املونف 
 د باالستبرا  والمْص، العو  ت علق باليوجة، وأما االآ مال فإحمه ي علق باأمة

اها كان له أمةٌ يطؤ ا فإحمه ال أصز أن يأش شخص ، فإن الرجين ه  برا ة الرحم
بعوه يش يها ويطأ ا م اشر ، رمبا تكصن حامالا فالبو أن ُتس مأ، وأب 

تني، اآ ماؤ ا من ق ين ال احل  ق ين بيعها ومن ق ين املش ل ق ين شراحلها، ُتس مأ مر 
ي يعها  أن اها باعها الرجين وكان له أمة يطؤ ا وأرا  أن ي يعها، حمقصح: ال أصز

ح  ُتس مأ، اآ مأ ا وباعها، يأ ق ا اللان، ال أصز له أن يطأ ا ح  
 ".باُ  االستبرا ِ يس مأ ا؛ ولقا قاح املونف: "

ر الص رة الثاني :   طَعُ ِمثََُّْها َمن َمَََّ  َأَم ً يُ ": اآ مال املش لالمصن  َذ
ٍر وِضدِّهما ََ  تبرا :اآلن شرطين ل ج   االس" ِمن صغيٍر وَذ

أن تن قين اأمة اليه باملهل ،  رل بقل  قالصا: لص كان  الشرط اُول:
لشخص  أمةٌ جمصآيةٌ وأآل د، أصز وطل اجملصآية يف مل  الي ني أم ال أصز  
ال أصز وطئها، اها أآل د  أصز وطئها،  ين ُيش ط اآ مال ا بعو ا آالم  

 ".َمن َمَََّ  َأَم ً ح: "،  ص اش ط قاُنه لم يحصَ االنتْال منه ال؛
أن تكصن  قه اأمة يصطأ مللها، أما اها كاحمد   ي  ال  الشرط الثاني:

 يصطأ مللها واحم قلد اليه   كمت ال حاجة ا، اآ مال ا.
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لص أن  قه اأمة كاحمد مملصكة لصلو   ي وباعها  قا الصلو الو ي واش ا ا 
 أكن ل باع  ار أن املال  اأوح الاملش ل، فهين أصز أن يطأ ا من غي اآ ما

 أن يطأ 
ااصاب: قالصا: ال، ال أصز، اح  اح أ ا كاحمد تصطأ من غيه، أو ح  لص  
كاحمد يف مل  امرأ  وباع ها لرجين، فهقا الرجين ال أكن أن يطأ ا ق ين أن 

ٍر وِضدِّهمايس مأ ا،  قا معىن قصله: " ََ  ".ِمن صغيٍر وَذ
 مال ما القل حيرم ق ين االآ 

 أمران، ما هما 
َُها" اُول:    ".َحُرَف عَّيه َوْط
ََ استبراِئها" الثاني: َماتُه قب َْدِّ ق يين واملي كقل  مقومات الصطل كال   ؛"وُم

 بشهص  وغي هل .
 ن ال كيض.ن كيض، وم، عنوحما حامين، وم،  ما مدة االستبرا  

 " :بَ ْضِعهااهللامين َِ اؤ ا  م اها كاحمد حامين فاآ ؛"واستبراُ  الحام
 بصل  اهلل ين.

 " :لكنها كيض ،  ."وَمن َتحيُض بَحْيَض ٍ وان كاحمد ليسد حامالا

 " :احو.مبضة شهر  و  ؛"واآلِيَسِ  والصغيرِة ِبُمِضيِّ شهرٍ وا يسة 



3010 
 

أن أعين ما تعلَّ ناه    قا ما ي علق هبقه املساحلين، حمسأح اهلل
لل  له و   ه ى و  وع عل اا حمافعاا ولصجهه  الواا و لَّل اهلل وآلم علل حم ينا

 أمجعني.
َال:  قا يسأح عن:  ين قررمت ما الك اب املوروو بعو  قا ان شال  س

 اهلل 
 اعا   ]اليا [. ه اواهلل ما قررت، لكن القل يف  ج ا :
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 الدرس الست ن
 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، 
 آلم علل حم ينا ى و  وعلل  له و   ه أمجعني، أما بعو:و لل اهلل و 

أن يُفقهنا يف الوين، وأن يُعل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبا  فنسأح اهلل 
عل نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا، وع الا  اهللاا، احمه ول هل  والقا ر عليه،   أما 

 بعو: 

س قن
ُ
قن (، يفف ا زلنا م   قا الك اب، و ص ك اب )زا  امل

ُ
 الفقه   يف ا  وار امل

 هين/ أمحو بن حن ين 
ُ
تعا، ومجعنا به يف جنات  علل مق ب ا مام امل

 النعيم.

 علقة 
ُ
وكنا قو و لنا يف  قا الك اب ا، ك اب الرَّلاي، و ص من اأبصاب امل

 وحمقرأ. بأحكام اأآر ، فنس عني باهلل 

رآلني، حم اهلل و هلل رب العاملني، والوال  والسالم علل 
ُ
ينا ى و أشرف اأحم يال وامل

 وعلل  له وأ  ابه أمجعني، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولل سل ني يا رب العاملني.
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 تعال :  قال الُمصن  

 (َتاُ  الرىَضاعِ )

َيْحُرُف من الرىضاِع ما َيْحُرُف من النىَسِب، واْلُمَحرُِّف خمُس َرضاعاٍت في "
َه ٍ والم ط  ةِ بشُ  ،ولََبُن اْلَمْيَت ِ  ،والَ ج رُ  ،طُ اْلَحْ لَْيِن، والسىُع   ٍد فاسٍد  ،بَْ ْْ أو بَع

ََّ  وال َم ط  ةٍ  ٍَ أو زِنًا ُمَحرىفه، وعكُسه البهيمُ  وغيُر ُحبَْ   .أو باط

، فَمَت  َأرَضَعت امرأةه طفالً صاَر َوَلَدها في النكاِح والنَظِر واْلَخَّ ِة واْلَمْحَرِميى ِ 
ٍَ أو َوْطٍ ، وَمحارُِمه َمحارُِمه وَمحارُِمها َمحارِمُ وَوَلَد َمن نُ  ه ِسَب لبُنها إليه ِبَحْم

دوَن أب يه وُأص ِلهما وُفروِعهما، فتُباُح اْلُمرَضعُ  ُبي اْلُمْرَتِضِا وأخيه من 
 .النىَسِب، وأمِّه وُأخِته من النىَسِب ُبِيه وأخيه

ْت ِنكاَحها منه إن  فًَّ  َحرىَمْتها عَّيه وَفَسخَ وَمن َحُرَمْت عَّيه بِْنُتها فَعْرَضَعْت طِ 
 .َانْت َزْوَجَته

ذا إن   ََ الدخ ِل فال َمْهَر لها، َو َ  امرأٍة َأْفَسَدْت ِنكاَح نفِسها بَرضاٍع قَب َو
َانت طفًَّ  فَدبىْت فَرَضَعْت من نَائمٍ ، وبعَد الدخ ِل َمْهُرها بحاِله، وإن 

ََّه وجميُعه بعَدهَأْفَسَده غيُرها فَّها عَّ  الز  ، ويََْرِجُا وِ  ِنصُ  اْلُمَسمى  قََبَْ
 .الزوُ  به عَّ  اْلُمْفِسدِ 
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ََ الد خ ِل  ان قب ََ النِّكاُح، ف نَ  وَمن قاَل لزوجِته: أنت ُأْخِتي لَرضاٍع. َبَط
َّ ه بعَده، وإن قالْت ه َذبََْتهُ فَّها ِنْصُفه، وَيِ ُبَ  َْ ي وَصدىَقْت فال َمْهَر، وإن َأ

ماِله أو َشكىت ذل  و  َذَبها فهي زوجُته ُحْكًما، وإذا ش ى في الرىضاِع أوَ  َْ َأ
 اْلُمرِضعُ  وال بََيََِّنَ  فال تحريَم.

 

 ين: "، ويف  قا ال  صيب مساحل(َتاُ  الرىَضاعَ )"تعال :  قال الُمصن  

ونف بقصله: " المسعل  اُول :
ُ
اِع ما َيْحُرُف من الرىضقاعو  ال اب، هكر ا امل

 قه قاعو  ال اب أن: )كين ما حُرم من النسب حُرم حممثيه ، "َيْحُرُف من النىَسبِ 
 من الرَّل،اي(.

 ."َيْحُرُف من الرىضاِع ما َيْحُرُف من النىَسبِ قاح: "

يو ين فيه ُ صر، منها: ما  ص حمسب ملين: اأب،  "ما َيْحُرُف من النىَسبِ وقصله: "
 واأم واأ د.

ومممممممممممممما ر ، ملاح هل : زوجة اأب، فإن زوجة وكمقلم  يمو ين فيه ما حي
ُ
رم من امل

 )اأب ُىرممٌة، وكمقلم  زوجمة اأب من الرلمممممممممممممماي ُىرممة، كمقلم  زوجة االبن، 

، فك ممما أن زوجمممة االبن من [53]النسممممماء/(  ہ ہۈ
 النسب ُىرمة فكقل  زوجة االبن من الرلاي ُىرمة.
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ة، فكقل  و ة ُىرم، بنت الزوج  من النسبالربي ة من النسب، والربي ة  ة: 
بند اليوجة من الرلاي، يعا اها أرلعد زوج ه بن اا بلنب غيه، وط عاا اها أرلعد 
بل نه فهقه بن ه من الرلاي، لكن اها أرلعد زوج ه بلنب غيه ملالا فإ ا تكصن 

 ُىرمةا عليه اها كان قو   ين بأمها و كقا.

َذل  من "، و ا َيْحُرُف من النىَسبِ َيْحُرُف من الرىضاِع ماهاا  قه قاعو  ال اب: "
 الُمصاهرة.

الذي عا: ، يالمسعل  الثاني  في هذا البا : الكالف عن شرط الرضاع الُمحرِّف
ن له شرطان، و ص يف اهللقيقة أربعة شروط، لك يُفيد التحريم وينشر الُحرم ،

ونف يف  قا السيال شرطني، وآيقكر يف مصل     ر شرطني   رين، 
ُ
هكر امل

 ُيو هلل عنوحما أربعة شروط.ف

 :واْلُمَحرُِّف خمُس َرضاعاٍت في اْلَحْ لَْينِ " الشرط اُول." 

اهاا الشرط اأوح يف ال  رمي بالرلاي: ُحوصح مخي رلعات، فإها كان رلعة أو 
 رلع ني أو ثالث ال حيوين هبا ال  رمي، اهاا ال بو من حوصح مخي رلعات.

بي  م قطا فهذه رضع ، فَّ  عاد مت  امت  الصما معىن الرلعة  حمقصح: 
م  ، وهلقا يقصح يف الروض: )و ُمباشرًة في نفس الم َّس فهي رضع ه  اني 

ام ص   قطعه ل نفي  أو احم قاح  ا، ثول    ر وحنصه فرلعٌة، فإن عا  ولص قري اا 
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فرلعةٌ ثاحمية(، فليي املقوص  بالرلعة  ة جملي الرلاي، ال، بين الرلعة  ة املر  
 م اللول.من ال قا

فإها كان بال قام اللول فمثا ر، أما اها مل يكن بال قام اللول أحمه آيقكر  صراا 
ملين: الشرب من كأو، فإحمه اها شرب شربةا   تركه فهقه رلعة، فإن شرهب مر ا 

 أ رم فهقه رلعٌة، و كقا،  قا الشرط اأوح و ص مخي رلعات.

 ".ْلَحْ لَْينِ في ا الُمصن : "الشرط الثاني: أن يك ن الرضاع في الح لين، قال 

هرية أم   السنتان،فإها كان الرلاي بعو اهللصلني فإحمه ال حُيُرم، واهللصالن  ا: 
ميال ية  ق رية أم كسية  ق رية، فإها مضل حصالن من يصم الصال   ف عو هل  ال 

 يُفيو الرلاي كرأاا.

ونف الحقاا ان شال اهلل– الشرط الثال 
ُ
بن لبن أن يك ن الَّه :  -آيقكره امل

، خُيرل لنب ال هي ة، فلص رل  اثنان من هبي ة  واحو  فليسا ا ص ا من الرلاي، امرأةٍ 
وكقل  خُيرل لنب الرجين، ولنب الرجين  ص  صر  وحالٌة مرليٌة قو حيوين لرجين 
مرض فيلصب له لنٌب، يكصن  ناك مشكلةٌ يف اهلرمصحمات والُ و  و ص مرض آرطان 

 لنٌب، فهين  قا اللنب ينشر اهللرمة  ال ينشر اهللُرمة. معروٌف يلصب بس  ه

 ٍَ ، ،  رل به اللنب اها ثاب ل كر  الرابا: أن يك ن هذا الَّبن قد  ا  عن حم
 من غي محين  فهقا ال حُيرم.

ونف  نا شرطني وآيقكر الحقاا الشرطني ا  رين.
ُ
  قه أربعة شروط، هكر امل



3016 
 

ين ب الرضاع الُمحرف التْاف الثدي، من ص ر الرىَضاع الُمحرِِّف: ليس من شرط
لص رل  من كأو، لص ُول  لنب املرأ  يف كأو  فُشرب فهقا رلاي، وهلقا هكر 

 رم، و ة:
ُ
ؤلف  صراا تو ين يف الرلاي امل

ُ
  امل

 السعصط من اأحمف ُىرم."، والسىُع طُ " -1

."والَ ج رُ " اللان: -2 ، ك ا لص شرهب، من كأو   ، الصجصر من أحمف 

 ".ُن اْلَمْيَت ِ ولَبَ " اللاليت: -3

لص ماتد املرأ  بعو ملالا ولعد ل نا وماتد، فُشرب  قا اللنب، فهين حيوين به 
ونف: حمعم.

ُ
 ال  رمي  قاح امل

َه ٍ " الراب : -4  ."والم ط  ِة بُشبَْ

يعا اها ُوطئد بُش هة ف  ،لد فلاب هلا لنٌب عن  قا اهلل ين، فهين  قا اللنب 
نسب، : حمعم؛ أن  قا اهلل ين يل د فيه الينشر اهللُرمة هلا ولواحب اللنب  ااصاب

 بين ح  لص مل يل د به النسب ك ا آيقكر املونف بعو قليين.

 "والَمُش   ُيحرِّف". اخلامي: -5

ما معىن املشصب  معنا ا: لص أن  قا اللنب ُ فف باملال، أو ُ لط ب يه فُشرب 
ال يش ط و   ين حيوين به ال  رمي أم ال حيوين به ال  رمي  حمعم، حيوين به ال  رمي،

 أن يكصن  الواا.
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ٍد فاسدٍ "في بعض الن َسِي:  -9 ْْ  ".أو بَع

 فإها تيوجها رجيٌن بعقو  فاآو  فإحمه ان ثاب لنٌب هبقا اهلل ين فهص ُىُرٌم.

ٍَ أو زِنًا ُمَحرىفه  بعْدٍ كقل  اها كان " -2 ه "، فهقا أيضاا يل د بباط
 ال  رمي.

عد هبقا قا اللنب، فالقل أرلفإها زحما بامرأ   ف  لد فلاب هلا لنٌب فأرلعد هب
اللنب ابٌن هلا، ولكن  ين  ص ابٌن لليان أم ال  ليي ابناا لليان، يف الوصرتني 
رلعة  ون من 

ُ
اأ يتني يف العقو ال اطين واليحما ال  رمي الرلاي خي ص فقط بامل

ثاب اللنب بس ب محله، ملاها  أن  قا اهلل ين اهللا ين ال يُنسب اليه حمس اا أ الا 
  عن أن يُنسب اليه رلاعاا.فضالا 

ُرتض  ابناا هلا من الرلاي فقط يف اأ يتني؛ 
وهلقا قاح يف الروض: )لكن يكصن امل

 أحمه ملَّا مل تل د اأبص  من النَّسب مل يل د ما  ص فرعها(.

 المسعل  الرابع  في هذا البا : الرىضاع غير الُمحرِّف.

 
ُ
ونف يف بيان الرَّلاي غي امل

ُ
  ُرم ثالث  صر  هكر ا، و ة:قاح امل

 رلاي ال هي ة فهقا ليي رلاعاا ُىُرماا."، وعكُسه البهيم ُ " -1

ََّ " اللان: -2 ، غي ُح "وغيُر ُحبَْ لل ، اهاا الرلاي القل مل يُلب عن محين 
.  يعا غي حامين 
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 غي املصطصل  و ة ال كر. ،"وال َم ط  ةٍ " اللاليت: -3

نب ين قومنا ا، وقلنا: ُيش ط أن يكصن لوهبقا عرفنا الشرط اللاليت والراب  الق
ن وقلنا: ُيش ط أن يكصن ثاب ع"، وعكُسه البهيم ُ " امرأ ، و قا ُعلم من قصله:

ََّ " محين  ُعلم من قصله:  ".وال َم ط  ةٍ  وغيُر ُحبَْ

 رم بشروطه املقكصر  ف ا القل ي تب عليه من اأحكام وما 
ُ
اها ث د الرلاي امل

 أثره  

ونف 
ُ
، اها "فَمَت  َأرَضَعت امرأةه طفاًل صاَر َوَلَدها" تعا،: قاح امل

 أرلعد امرأٌ  طفالا بالشروط السابقة في تب عليه أمران: 

 " يف أمرين:صاَر َوَلَدهااُول: 

 :يعا يف كرمي النكا ، يعا أن  قا ولو ا ال  "في النكاحِ " اُمر اُول
 أصز هلا حمكاحه.

 :واْلَمْحَرِميى ِ  والنَظِر واْلَخَّ ةِ " أيضاا." 

 ُن التحريم في بعض الص ر قد يثبت به قا أمران، ملاها هكر  قين اأمرين  
ملين: اا   بني اأ  ني، فإن ُأ د زوج   ُىرمٌة  التحريم دون المحرمي ،

علي ، لكنها ليسد ىرماا، فيل د فيها ال  رمي وال يل د اثرمية، كقل  بند 
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 رمات من النسال يل د فيها ال  رمياليحما، فإن بند اليحما ك 
ُ
، ا آ ق معنا يف امل

 فال أصز حمكاحها، لكن ال تل د فيها اثرمية.

أما يف الرَّلاي فيل د ال  رمي، وتل د أيضاا اثرمية بأحكامها من النمثر واخللص ، 
فيهصز هلا أن ينمثر اليها، وأن خيلص هبا وأن ُيسافر هبا، ويكصن ىرماا هلا يف اهللىل 

رلعة.م
ُ
 لالا وغي هل ،  قا يكصن ولو امل

ٍَ " الحكم الثاني: ا ويكصن  قا ، فيل د  ق"وَوَلَد َمن ُنِسَب لبُنها إليه ِبَحْم
ا لواحب اللنب القل ثاب اللنب بس  ه. ا لل رلعة، وولوا  الرلي  ولوا

ٍَ " قاح: طل والص  " ٍ أو َوطْ "  احب اهلل ين، أو "وَوَلَد َمن ُنِسَب لبُنها إليه ِبَحْم
يل د هل  يف النكا  الفاآو، أو يف النكا  بش هة، خبالف وطل اليحما، فإن 
النسب ال يل د فيه، وهلقا قلنا يف وطل اليحما والنكا  ال اطين: احمه يكصن ولواا 

 لل رلعة فقط.

ُرلعة، و  ين عنوحما أيضاا  احب اللنب، 
اهاا  قا اهلُلكم   ين عنوحما اأب، أو امل

  ين  ناك أحماٌو   رين يو لصن  فيوي أباا من الرَّلاي، 

 " وَمحارُِمه َمحارُِمه" ، ما معىن"وَمحارُِمه َمحارُِمه وَمحارُِمها َمحارُِمه" قال:
به  أل ىارم الصاط  الالحق الضمير اُول يرجا عَّ  الذي ُنسب الَّبن إليه،

 النَّس،ب، و ص اأب من الرلاي، وىارم اأب من الرَّلاي ىارٌم لالبن الرلي ،
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 قا معىن الع ار ، أل ىارم الصاط  القل هللق به النسب، ملين:  باحله، وأُمهاته، 
 وأجوا ه، وجواته، وا صته وأ صاته... ا،   ره، كلهم يكصحمصن ىارماا لل رتض .

كين ف الرضيا،ىارمُه من  ص   الُمرضع ،، ىارمها من  ة  "وَمحارُِمها َمحارُِمه
تعا،  ارٌم هلقا الرلي ، واآ لىن املؤلف ىارم  قه املرأ  الد أرلعد ى
 مساحلين ال تن شر هلا اثرمية  

ا  وهكر "،دونَ من  م  ؤالل القين ال ين شر هلم ال  رمي واثرمية  قاح: " تقعيوا
 وتفريعاا.

 ي .الض ي يرج  علل الرلي ،  ون أبصل الرل "أب يه"ُدون  أما التْعيد فْال:

ل  من زوجة )ع و اهلل( و ة ) نو(،  قا آعو يعا  قا طفيٌن ا ه )آعو(، ر 
 ار ابناا من الرلاي لع و اهلل، وابناا من الرلاي هلنو، فأم  نو  ىرٌم له، وأم آعو 
 ىرم، أ د  نو  ال ه من الرلاي، أ د ع و اهلل ع  ه من الرلاي، ا،   ره.

مه وأبصه سب، أ قا آعو له أٌب من النَّسب، وله أٌم من النَّس،ب، وله ا ص ٌ من النَّ 
من النسب و ة ملالا أمه ُآعا ، وأبصه ُحسني، ُآعا   قه هلا عالقة بأ صات 
آعو  من الرلاي  بإ ص  آعو  من الرَّلاي  آعو  قا رل  معه عشرين شخواا 
من القكصر،  ؤالل  ين تل د بينهم وبني ُآعا  ىرمية  ااصاب: ال، ال تل د 

 اثرمية بينه ا.
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رلاي الالش رلعن معه ملين: آار ، وُآعوم، ولُ ىن، وا، أ صات آعو من ال
  ره،  قه أ  ه من الرلاي  ين بينها وبني أبيه ُحسني أل ىرمية  ليي بينه ا 
رتض ، يعا أآرته من النسب ال تو ين معه 

ُ
ىرمية، فاثرمية ال تن شر من جهة امل

 يف أل عالقة جويو  خبوصص الرَّلاي.

 ا: ُحسني، وُآعا .و  "،أب يه"ُدون قاح: 

و ة أُم آعا ، ووالو ُحسني، وأُم ُحسني، ُكلهم أجوا ه  "أب يه وُأص ِلهما"ُدون 
 من جهة النسب ال عالقة هلم باملصلصي.

و ا أوال  ُحسني و م ا صاحمه، وأوال  ُآعا  و م ا صاحمه،  ،"وُفروِعهما" وأيضاا:
صن ا ص  أم، ال قو يكصحمصن ا ص  أشقال، قو يكصحمصن ا ص  أب، قو يكصحم

يو لصن معه يف  قه القوة،  قا معىن الع ار ،  قه ال قعيو في ن ال تن شر له 
 اثرمية.

ونف:
ُ
ما معىن  "ْرَتِضاِ فتُباُح اْلُمرَضعُ  ُبي اْلمُ " تفريعاا علل  قا ال قعيو قاح امل

 هل   يف ملالنا السابق: 

رلعة من  ة   نو، تُ ا  ملن  ُحسني، لص أحمه ما
ُ
–ت ت زول  نو ع و اهلل ماامل

، وأرا  ُحسني أن ي يول  نو،، فهين أصز له أن ي يوجها أم ال  -عليه رمحة اهلل
رتض ، أيب 

ُ
رلعة أيب امل

ُ
حمعم، أصز أن ي يوجها، ليي بينه ا ىرمية، ف ُ ا  امل

رتض  من النسب أم أبيه من الرَّلاي  أبيه من النسب.
ُ
 امل
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رلعة أ يه من النسب،  قا آعو ،"بِ وأخيه من النىسَ " وأيضاا:
ُ
 أيضاا تُ ا  امل

له ا صان من النسب، و م أبنال آعا  وحسني، أحو م يُقاح أن ا ه آعيو، 
ا  ااصاب: حمعم، فيكصن  قا الصلو  آعو وآعيو، فهين أصز لسعيو  أن ي يول  نوا

 آعو يقصح: أ ة م يول أمة، لكن أ ة من النسب م يول أمة من الرلاي.

أمه من النسب أبيه  ،"وأمِّه وُأخِته من النىَسِب ُبِيه وأخيه" ا تفريٌ  ثاليت:أيضا 
وأ يه من الرَّلاي، أمه من النسب  ة ُآعا  تيوجها ع و اهلل، فهين أصز  حمعم، 
أصز، أمه من النسب و ة ُآعا  تيوجها أحو ا صاحمه من الرلاي لكن ال عالقة 

 هلم به، فهين أصز  أصز هل .

ن النسب ا ها آعيو  بند ُآعا  أ د آعو، فهقه آعيو  تُريو أن وأ  ه م
 ت يول أ ص آعو، أ ص أ ص ا، فهين أصز  حمعم، لكن أخ أ يها من الرلاي.

فهقا آعو ممن رل  معه فهو، فهقه آعيو  تريو أن ت يول آعو، فال ُمشكلة، 
 رلعد دواهلل يهنيهم وي ارك هلم، وال بأو، وأ  ه من النسب ل ىن أو آعوم ال

 معه، أ  ه من النسب أبيه وأ يه من الرلاي احم هينا منها.

ا أ ص آعو  من النسب، يُريو أن   عصحما حمأ ق تفريعاا   ر: ما رأيكم لص أن آعيوا
 ي يول أ  ه من الرلاي، فهين أصز  أصز.

 ال ة  قا امل  يت واملسألة السابقة: أن ال  رمي بالرلاي ين شر من جهة 
رلعة، وال 

ُ
 ين شر من جهة أآر  الرلي  أو املرتض  من النسب.امل



3023 
 

ونف ا، مسألة  آابعة  يف  قا ال اب، و ة قاعوٌ  يف  قا ال اب 
ُ
  احم قين امل

ي تب علها مساحلين كلي ، وفرَّي عليها  احب الُع و  مساحلين، لكن  نا 
 ا  ور ا:

وَفَسَخْت ِنكاَحها منه  هوَمن َحُرَمْت عَّيه بِْنُتها فَعْرَضَعْت ِطفًَّ  َحرىَمْتها عَّي"
انْت َزْوَجَته  ".إنَ 

 من ُ ن النسال الالش حيرم علي  أن ت يول بنا هنَّ  

د فإها كاحمد أم  أرلع ُنها أخت  من اُف،اأم، اأم ال أصز أن تيول بن ها؛ 
 طفلة فهقه الطفلة ال أصز أن ت يوجها.

انْت َزْوَجَتهَحرىَمْتها عَّيه وَفَسَخْت ِنكاَحهقاح املؤلف: " ،  قه "ا منه إنَ 
 مسألة، و ة مسألة حما ر .

لص أن شخواا تيول طفلة، وحنن هكرحما أن حكم تيويىل الو ي  واها كان  ناك 
مول ة وتعني هل ، هكرحما املسألة وفولنا ا، وليي  ة مسألة أ لية لكن قو 

 حُي ال اليها.

قيها وتق ب ها، ولكنه يُ فشخص لويه زوجة طفلة ال أصز الو صح هبا، وال ُأامع
لل ورآة، ط عاا  ون اهللصلني، فأمه جالت وأرلع ها، ف ا القل حيوث  ُتو هلل 

 ُأ  ه، فينفسخ النكا .

 اأ د كقل  أن بند اأ د ُىرمة، وبند ال ند، وال ند.
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ما رأيكم يف اليوجة  ين ينط ق عليها  قا  اليوجة اها أرلعد ُكرم أم ال  ُكرم 
 قو   ين هبا، فينط ق عليها  قا الكالم.بشرط أن يكصن 

 المسعل  التالي : أ ر فساد النكاح بسبب الرضاع.

 ا ن لص فسو النكا  بس ب الرلاي ف ا القل ي تب عليه  عنوحما اح  الني: 

ة ، أن تكصن  االحتمال اُول: أن تك ن التي أفسدت هذا الرضاع زوجته
 صح.ن: ق ين الو صح، وبعو الو حمفسها أفسوت حمكا  حمفسها بالرلاي، وهلا حاال

ََ الدخ" أما قبَ الدخ ل فْال: َ  امرأٍة َأْفَسَدْت ِنكاَح نفِسها بَرضاٍع قَب  ِل َو
 ان أفسوت املرأ  حمكا  حمفسها بالرلاي ق ين الو صح فال مهر هلا. ،"فال َمْهَر لها

 نملاح هل : لص أن رجالا له زوج ان، فأرلعد الكمم الو رم، مسألة حما ر  لك
مصجص   يف كالم الفقهال وي تب عليها مساحلين، فأرلعد الُكمم الو رم، 

 فأ   د الُكمم أُم زوج ه، فاحمفسخ حمكاحها. 

  نا يف اليا  ا ور ا، ولكن الع و  ت  ر فيها  ف  ني كلها الُكمم والو رم.

ََ الدخ ِل فال َمْهَر لها  ت   جاُن الُفرق، ملاها ال مهر هلا ق ين الو صح  "قَب
ان ذل  قبَ الدخ ل ، واها كاحمد الفرقة من قه لها وق ين الو صح من ِقبَّها، َو

 فال مهر هلا.
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انت طفًَّ  َدبىْت فَرَضَعْت من نَائم ٍ " ذا إنَ  عاا تقصلصن  قه فرٌي   ر، وط  ،"َو
 ا ةا ا  ص  القين  م غي مه  ني هبقه اأمصر، يقصلصن: الفقهال يقكرون 

ب ا  قا الك اب ك اٌب فصل رت ة امل  وحلني، ال يقوو الطالمساحلين حما ر  وكقا، ط عا 
امل  وحلني القل يُريو أن ُيولصا ويوصمصا فقط، ال،  قا ا ن املساحلين  قه ت فري 
عليها مساحلين قضاحلية، فيقكرون ل  فروعاا،  قه الفروي تس فيو منها أوالا اها 

، وتس فيو منها أيضاا يف الور  ري  الق ن ربة وكوقعد قو يكصن وقصعها قليالا
 وتط يق القصاعو.

فيقصح ل : لص كان  قا الرجين لويه زوج ان، واحو    ي   ون السن ني، وواحو   
ك ي  وتُرل ، ما القل حوين  كاحمد الك ي  حماحل ة، وأتد الو ي  و بد 

 وزحفد ورلعد من الك ي .

تس  د يف  ،  ة الدُنها ربيب ه دخَ بعمهاا ن الو ي   قه احمفسخ حمكاحها؛ 
 الفسخ أم ال   ة، اهاا  ة تس  د يف املهر فاحمفسخ حمكاحها.

ص ر ُن الصغيرة ال يُتط عاا الو ي  ال حمقصح: ق ين الو صح أو بعو الو صح؛ 
، ، فالو ي   قه  ة الد آ  د أم ال   ة الد تس  دفيها إال قبَ الدخ ل

احمد كصن ق ين الو صح، فكق ين الو صح أم بعو الو صح  أ الا ال يُ وصر اال أن ي
 الُفرقة بس  ها ق ين الو صح، ف ا هلا مهٌر  قه الو ي .
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 قا يف حق من  املرأ  الك ي  الد أرلعد، "، َمْهُرها بحاِله وبعَد الدخ لِ "
وارلاعها  قا تس ب يف فسخ حمكاحها  ة، فإن كان بعو الو صح فإن املهر 

تْر   ُن المهر يسوال ي نوف اله، ملاها حمقصح ان املهر هللاله وال يسقط 
.بالدخ ل  ، ما  ام   ين هبا فقو اآ قر مهر ا كامالا

  قه املسألة اأو، أن املرأ   ة الد تس ب يف فسخ حمكاحها وعرفنا ُحك ها.

ل  تسبب في فسي نكاحها غيرها، ليست هي التي تسببت، طر ه  ال ه 
 الدخ ل. وبعد تسبب في فسي نكاحها، فعيًضا لها حالتنا: قبَ الدخ ل،

ََّه" اُول : بَْ ملين:  ،"وإن َأْفَسَده غيُرها فَّها عَّ  الزوِ  ِنصُ  اْلُمَسمى  قََ
اأم، لص أن اأم و ة طرٌف ثاليت أرلعد طفلةا و ة زوجة ق ين الو صح، ما 
القل حيوث  ينفسخ النكا ،  قه الد احمفسخ حمكاحها بس  ها أم ليي بس  ها  

ََّهاْلُمَسمى  المهر فَّها عَّ  الزوِ  ِنص ُ ليي بس  ها، ماها يكصن هلا   ، "  قََبَْ
 وق له يعا ق ين الو صح.

 ، ان كان  قا بعو الو صح فإحمه يف اا ي ،"وجميُعه بعَده" ان كان بعو الو صح:
 وط عاا ال يُ وصر  قا يف مسألة الو ي ، لكن يُ وصر يف الك ي .

ين عد من الناحل ة، فهلص كان له زوج ان، فوبد  قه الو ي ، ملا  بد ورل
احمفسخ حمكا  الو ي  أم ال  احمفسخ، ولكن  ين احمفسخ حمكا  الك ي  أم ال  
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احمفسخ، فاحمفسخ حمكا  الك ي  بس  ها أم بس ب غي ا، فلها مجي  املهر بعو 
 الو صح.

قا  ص الفرل، ان    ،"ويََْرِجُا الزوُ  به عَّ  اْلُمْفِسدِ " لكن احممثر ا، فري املسألة:
ف ا يرج  به علل أحو، لكن ان كان بس ب غي ا فإ ا تس  ق كان بس  ها 

ُفسو، يرج  به علل الور رم.
 املهر كامالا ويرج  به علل امل

ه استْر ُنو قا اهللين فيه  الف، يف الع و  ا  ار أحمه ال يرج  به علل أحو؛ 
فسبالدخ ل

ُ
ع  و: أحمه يرج  به علل امل

ُ
؛ و، و قا القصح ا  ر يف املق ب، و ص امل

 ُنه أغرمه.

احم قين املؤلف بعو هل  ا، مسألة  أ رم؛ رجيٌن تكلم بكل ه ُرب كل ة قالد 
لواح ها  عا، قاح: زوج ه أ  ه من الرَّلاي، قاح عن زوج ه: ا ا أ  ه من 

 الرلاي، ف ا اهللكم 

 حمقصح: اما أن يكصن هل  ق ين الو صح أو بعو الو صح.

 ق ين الو صح هلا حال ان: 

 وول.اأو،: أن تُ  -1

 اللان: أن ُتكقب، تقصح:  قا الرجين يكقب، و قا غي   يهلل. -2
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ََ النِّكاحُ " الحال  اُول  قال:  ،"وَمن قاَل لزوجِته: أنت ُأْخِتي لَرضاٍع. َبَط
ََ َمن قاَل لزوجِته: أنت ُأْخِتي لَرضاٍع. َبطَ "اايل اأوح  قا ال يُفوين فيه، 

عو فيه، وال فرل ق ين الو صح أو ب ، يُفرل بينه ا، و قا ال تفويين"النِّكاحُ 
ُن هذا الرجَ أقر عَّ  نفسه بما يُ جب بطالن الو صح،  وقد أم كقبد؛ 

 النكاح.

أين يأش ال فويين  يأش ال فويين بعو هل  يف الووال،  ص أبطين النكا  فهين 
 تأ ق منه شيئاا أم ال تأ ق شيئاا  

ََ الد خ لِ " اأو،: ق ين الو صح، حمقصح: ان قب كان   ،"رَ وَصدىَقْت فال َمهْ  ف نَ 
ق ين الو صح، عقو عليها ا ن و ص جالي معها فقاح: أحمد أ د من الرلاي، 
ف ا اهللكم  ي طين النكا  أم ال ي طين النكا   ي طين النكا ،  ين هلا شةل كنوف 

 مهر، أو املهر كامالا  ماها هلا 

، ال ه المهرحَ بُنه ال ي جد شي ه ُيستقاح املؤلف: ان  وق ه فال شةل هلا؛ 
يصجو حمكا  ح  حمصجب مهر، ما حمقصح: طلقها ق ين الو صح، ما يف طالل  نا، 

  نا ت ينا عوم   ة النكا ، وال يُصجو وطٌل يُل د املهر، فال شةل هلا.

َذبََْتهُ " اللان: َْ ا،  قا الرجين يكقب، و ص يريو "وإن َأ ، ان أكقب ه وقالد: أبوا
ا ا  ه من الرلاي، فقالد:  قا كقاب، ف اها أن ي هرب من املصلصي، وقاح أ 

 تس  ق 
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قا   ُن اُصَ عندنا أن هذا نكاحه صحيح،ملاها حموفه   ،"فَّها ِنْصُفه قاح:
الرجين أقر علل حمفسه بشةل، ويف القاعو  الفقهية: )ا قرار ُحهٌة قا رٌ  علل 

قهر فقط(، فهص ا ن قصله ا ا أ  ه من الرلاي  ين يضر حمفسه  حمعم،
ُ
ضر ي امل

حمفسه، لكن ُأكن أن ُيسقهط به حق غيه، و ة هلا حٌق اها فارقها بعو العقو 
وكاحمد الفرقة من ق له فهة تس  ق حموف املهر، واقراره علل حمفسه ال ُأكن أن 

 يُ طين حق ال ي، ا قرار ال ُيسقط حق ال ي.

ان بعد الدخ ل: َّ ه بعَدهو " الحال  الثاني : إنَ  هر ُكله بعوه وأب امل"، َيِ ُبَ 
 وق ه أو كقب ه،  وق ه أو كقب ه  ين بينه ا فرل وتفويين  كال ا آصالٌ  وق ه 
أو كقب ه، اال  صر ٌ واحو  و ة: اها كاحمد  وقد، حمقصح:   يهلل  قا الكالم، 

 وأقرت علل حمفسها بأ ا عاملة بقل .

ه، ف ا ب ة تقصح: أ ا تورل آابقاا أ ا ُأ  ه من الرلاي، ولكن أرا ت أن ت يول 
 اهلُلكم  نا  

طاوعة  ين يل د 
ُ
حمقصح:  قا الصطل  ار وطل زحماا مبُطاوعة أم مبُكر ة  واليحما بامل

كر ة يل د به، 
ُ
فيه شةل  ال يل د فيه شةلٌ ال مهر وال حموف املهر، أما اليحما بامل

 ووطل الش هة يل د فيه.

 فهنا اها قالد: مل أكن أعلم، فهنا يل د هبا املهر.
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د: حمعم، كالم    يهلل، أحما وقد عقو النكا  ما كند أ رل، ويف أما اها قال
 السابق ما كند أ رل، يل د هلا املهر كامالا بصطئه هلا بُش هة.

الوصر  اأ رم: ا ن الرجين قاح:  ة ُأ د من الرلاي، طيب لص املرأ   ة الد 
 قالد:  ص أ ة من الرلاي، ف ا القل ي تب عليه  

 هلا حال ني:"،  وإن قالْت هي ذلقاح: "

َذَبها فهي زوجُته ُحْكًما" اهللالة اأو،: -0 َْ  ".وَأ

ا، تكقب  قه املرأ ، وتريو فرال زوجها، ال تُريو ُ لعاا، وال طالقاا،  يقصح: ال، أبوا
 ف قصح: أ ة من الرلاي، فقاح:  قه كاهبة، فهين هلا شةٌل  

د  :  ة زوج ه وآكحمقصح:  ة زوج ه ُحك اا، ملاها قاح )ُحك اا(  ملاها مل يقصح
لناو لكن لص يُعطل ا ُنه قد يك ن باطن اُمر أنها فعاًل ُأخته من الرضاع،

وعة، حمقصح:  قه 
ُ
بوعصا م ال عل رجاٌح  مال قصم  وأمصاهلم، ولكن ال ينة علل امل

تقصح: أ  ه من الرلاي، فهين عنوك بينة  ما عنو ا بينة، فإن كان عنو ا بينة 
 ش  أحمه يُع ين هبا. فُيع ين هبا، وال ينة ال

وال ينة  نا كم شا و  امرأ  واحو ٌ عوٌح، فإن مل تأش ب ينة حمقصح: ال يُفرل بينه ا، 
وعة، ا عد أ ا أ  ه من الرلاي فهين 

ُ
القالة ال ُأكن أن حيكم بوعصم امل

 حيكم بقل   ال حيكم.
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بيو   ما فرُقها عن الرجين ملا قاح الرجين: ا ا أ  ه من الرلاي  الفرقة بيو من
الرجين، لكن املرأ  ال ُأكن أن معين الفرقة بيو ا مبُهر  أ ا تُريو أن ت ك زوجها 

 ف قصح:  ص أ ة من الرلاي، أما الرجين فيس طي  أن ي ك زوج ه.

وأما باطناا فنقصح: اهاا  ة زوج ه ُحك اا، أما يف ال اطن فإن كاحمد  ا قةا فليسد 
 بيوجة  له، ف اها تع ين  

 ُمق نعة هبقا الكالم وُمق نعة بأ ا ُأ  ه من الرلاي واك شفد ووقفد اها كاحمد  ة
علل وثاحلق وأ لة وبرا ني قطعية أ ا ُأ  ه من الرَّل،اي، فق  د لل  ك ة وقالد: 
يا شيخ،  قا أ ة من الرلاي وأحما لسد بيوجة  له، قاح القالة:  ين عنوك 

ه ا  ال قها، فهين يُفرل بينبينة  قالد: ال، قاح للرجين: أتووقها  قاح: ال ُأ و
يُفرل بينه ا والقالة ال حيكم بشةل، و ة يف باطن اأمر ُمق نعةٌ بأ ا ُأ  ه من 

 الرلاي ماها حمقصح   ين ت قل معه أم ت كه  ت كه.

حمقرأ عليكم ع ار  ا قناي يف  قه املسألة أن املسألة ك ي  وفيها اشكاٌح ك ي، 
عاا  ص هكر ا يف باب    ر لكن  قه تعا، وط  يقصح  احب ا قناي 

)ف ن طَّْها  ال ًا وسمعت ذل  أو  بت عندها بْ ل عدلين مللها، قاح: 
،  ص طلقها أمامها ثالثُا، و ة  عد هل ، وما عنو ا شٌ  فيه، فعنكر الرجَ(

ا غي   يهلل، و قه املرأ  تكقب، مباها حيكم  والرجين يف اثك ة أحمكر وقاح: أبوا
 حيكم ب قال النكا  أم بال ينصحمة  ب قال النكا ، ف اها تع ين  قه القالة  القالة

 املرأ   
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َى لها تمكينه من نفسها، وعَّيها أن تفر منقاح اهللهاول يف ا قناي: ) ه لم يِح
ما استطاعت، وأن تفتدي منه إن تْدر، ف ن لم تْدر وبْيت معه في البيت 

ه، وتختفي وال تُْيم معمحب س  ال تستطيا الخرو  فال تتزين له، وتهر ، 
 .في البَّد إن قدرت، وال تخر  منها وال تتزو  حت  يظهر طالقها(

)وال تْتَّه قصًدا، ف ن قصدت الدفا عن نفسها فآل إل  نفسه فال إ م قاح: 
َاخذ بحكم الْتَ ما  عَّيها، وال ضمان في الباطَ، فعما في الظاهر ف نها ُت

 لم يثبت صدقها(.

ذا ل  ادع   قاح:  م  )َو ذبًا، وأقاف شاهدي الزور، فحكم الحَا نكاح امرأٍةَ 
ذا ل  تزوجها تزويً ا باطاًل فُسَّمت إليه بذل ، وإذا طَّْها  له بالزوجي ، َو

نا ( ... ا،   ر الكالم،  قا أن ا شكاح   ال ًا فشهد عَّيه أربع ه أنها وطوها
 أحمه قاح:  ة زوج ه ُحك اا فقكرحما  قا ت  ي اا لل  يت.

 ا ُ صر: الش  يف الرلاي عنوحم"، وإذا ش ى في الرىضاعِ " ة الد بعو ا  ة:املسأل

 .الش  يف أ ين الرَّلاي ُوجص ه أو عومه 

 .والش  يف عو  الرَّلعات، وقو آ ق معنا باٌب يف الش  يف الطالل 

ا ن الش  يف الرَّلاي، ان ش  يف الرَّلاي أو ش  يف عو  الرَّلعات، ف ا 
 اهللكم  
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مال، قاح:  ين ر،ل  أو مل يرل   "ماِلهفي الرىضاِع أو ََ  وإذا ش ى " فيقصح:  هأوَ 
   ين رل  أرب  رلعات أو مخي رلعات 

، أو شكد يف املرلعة يف هل  و ة ال تورل،  ة تمثن "أو َشكىت اْلُمرِضع ُ "
أ ا أرلعد فالن، تقصح: أع قو أن أرلعد فالن، ولكا غي م أكو  أكن 

كم أرلع يه  قالد: أرب  رلعات أو مخي رلعات، ف ا   أرلع ه أو أكن ال 
  اهلُلكم 

اط النكا  ، ان مل يُصجو بينة فال يل د ال  رمي، لكن االح ي"وال بََيََِّن َ فال تحريمَ "
أم ترك النكا   أن ي يول أم ال ي يول  ال ي يول، فاالح ياط يف ملين  قا ين  ة 

  رمي.هة ال  رمي ال يل د ال االح ياط فيه وأال ي يول، لكن االح ياط من ج

ملا كموا تيوجصا   عل صا بعو اليوال أ ا أ صان من الرلاي، يُفرل بينه ا، ال أصز 
 له أن ي قل معها.

ونف 
ُ
تعا، ا، ت صيب    ر يف  قا القسم، و ص: أحكام    احم قين امل

َْات(فقه اأآر ، و ص ت صيب قصله:  ََِتاُ  النَىَف (. 
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 (ْاتِ َتاُ  النىف)

ُم يََََّْزفُ الزوَ  نفْ ُ زوجِته ُق تًا وَِس ةً وُسْكَناَها بما َيْصَُُّح ِلِمْثَِّها، ويَعت ِبُر الحَا
َِفايِتها م ن ذل  ِبَحاِلهما عنَد التنازُِع، فيََْفِرُض لَُّم سرِة تحَت اْلُم ِسِر َقدَر 

ما يََََّْبُس مثَُّها من هما، و َأرفِا ُخْبِز البََِّد وَأَدِمه وَلْحًما عادَة اْلُم سريَن ِبَمَحَِّّ 
حريٍر وغيرِه، ولَّنْ ِف ِفراوه وِلحا ه وإزاره وِمَخدىةه، ولَّ َّ ِس َحصيره َجيِّده 

 .وزليٌّ 

ا ولَّفْيرِة تحَت الفْيِر من َأْدَن  ُخبِز البََِّد وَأَدٍف ُيالئُمه، وما يََََّْبُس مثَُّه
 وُي ََُّس عَّيه. 

ذل  ُعْرفًا،  والَغِنيىِ  ما الفْيِر، وَعْكِسها ما بينَ ولَُّمتَََ سِّطَِ  ما اْلُمتَََ سِِّر 
نَُ  َنظافِ  َزوجِته دوَن خاِدِمها، ال دواَ  وُأجرَة طَبيٍب. َْ  وعَّيه ُم

َه( الزوجِ ، وال َقْسَم ل  )فص َُْ  اْلُمطَّىَِْ  الرجعيىِ  وَِْسَ ُتها وُسكناهاَ  ها، ونَََف
َِ ال انْت حاماًل،والبائُن بَفْسٍي أو طالٍق لها ذل  إنَ   لها من والنفُْ  لََّحْم

 .َأْجَِّه

أو  ،أو َحجٍّ  ،وَمن ُحِبَسْت ول  ظًَُّْما أو َنَشَزْت أو َتَط ىَعْت بال إذنِه بص فٍ 
فارٍَة أو َقضاِ  رمضاَن ما َسَعِ   ،َأْحَرَمْت بَنْذِر حجٍّ أو ص فٍ  أو صامْت عن ََ

 .َسََْطتْ  َوْقِته، أو سافَََرْت لحاجِتها ول  ب ْذنِه
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َِّ ي ٍف من َأوىِله ال ِقيمَ  ِتها، وال نَفَْ  وال ُسْكَن  ِلُمتَََ فًّ  عنها، ولها َأْخُذ نفِْ َ 
َْا عَّيه أو عَّ  تعخيرِها أو تع يَِّها ُمدىًة ط يًَّ  أو  وال عَّيها َأْخُذها، ف ن اتَىَف

َى عاٍف َمرىًة في أوِله، وإذا غاَ   َْ َلزَِمْتُه ولم يَُنْ قَّيًَّ  جاَز، ولها الِكس ُةَ  ِف
َْْت في َغيبِته من ماِله فباَن َميًِّتا َغرىَمها ال ارُث ما  َف نفُْ  ما َمَض ، وإن أَنَْ

َْْته بعَد م تِه. َف  أَنَْ

َه() َْ   فص ُتها، ول  وَمن َتَسَّىَم زوجَته أو َبَذَلْت نفَسها وِمثََُّْها يُ طَعُ َوَجَبْت نَََف
بِ مَا ِصَغِر َزْوٍ  وَمَرِضه وجُ  ْْ َض َصَداَقها بِّه وُعنىِته، ولها َمْنُا نفِسها حتى  تََ

، ف ن َسَّىَمْت نفَسها َطْ ًعا  م َأراَدت اْلَمْنَا لم َتْمَِّْكه، وإذا ُأْعِسَر  الحالى
ُْ ِت أو الِكس ِة أو ببعِضها أو اْلَمْسَكِن فَّها َفْسُي النكاِح، ف ن  بنفِْ  ال

َر َأْخُذها من ماِله واستدانُتها عَّيه فَّهغاَ  ولم َيدَْع لها نفًْ  وتََعَ  ا اْلَفْسُي ذى
ٍم.  ب ذِن حَا

 وفيه مساحلين:(، َتاُ  النىفْاتِ )

 . المسعل  اُول : ُحكم اُنفاق عَّ  الزوج 

ط عاا أوح ت صيب   نا للنفقة علل اليوجة، وآيأش ت صيٌب بعوه يف النفقة علل 
 فقة علل ال هاحلم.الي ،   ت صيٌب يف الناأقارب، وبعوه ت صيٌب يف النفقة علل امل 

 أما النفقة علل اليوجة: ف ا ُحكم النفقة علل اليوجة 

 ".يََََّْزُف الزوَ  نفُْ  زوجِتهُحكم النفقة علل اليوجة: "
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،اهاا ما ُحكم النفقة علل اليوجة   وآيأش  ين حمفقة اليوجة ُمقومة علل  واجبه
 الصالوين أم ال  يأش الحقاا.

: وجصب النفقة علل اليوجة، وآيأش ههكر شروطها يف فوين  الحق، أوح مسألة
 نا أفا حما بشرط  واحو  ص: ث صت اليوجية، وآيأش بعو هل  أحمه ال يكفة ث صت 
اليوجية، بين ال بو من بقح ال سليم، أن ُتسلَّم له، أو تم، نُقح، ال سليم و ص أ ن ، 

 ف هب النفقة.

  ل:ما أن اع النفْ    ال   أن اع، قا

 ا".ُق تً " -1

 ".وَِس ةً " -2

  ".وُسْكَناَها بما َيْصَُُّح ِلِمْثَِّها" -3

 اهاا النفقة ك ها ثالثة أمصر: 

 الطعاف والشرا .الْ ت، وه :  -0

 الَّباس.والكس ة وهي:  -2

 والس ْكن . -3

كنىن: أن ُيسممممكنها في ا يومممملهلل ملللها، فإها تيول امر ا غنية من بيد   ولممممابط السممممر
ليق يف بيد  شمممع  أو  ي ة، ال، بين ُيسمممكنها في ا يغا فال يكفة أن ُيسمممكنها 
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مبللهما   احم قمين بعمو هلم  ا، قضمممممممممممممميمة )تقموير النفقمة( تقوير النفقة ينمثر فيه ا، 
 حاح اليول غناا وفقراا أم ا، حاح اليوجة غناا وفقراا أم ا، حاهل ا مجيعاا 

اِلهمََا" قمماح املؤلف: ُم ذلََ  ِبحَََ ، والزوجََ  و بحََال الز يعا: " ويَعتِبُر الحَََا
وأشممممارحما آممممابقاا أن اأحكام امل علقة باليوجية منها ما يع م فيه حاح اليول فقط، 
ومنهمما ممما يع م يف حمماح اليوجمممة فقط، ومنهمما مممما يع م فيممه حمماح اليول واليوجمممة 
فالقل يع م يف حاح اليوجة فقط العو   سممممممممممممممب حاح اليوجة اها كاحمد أمة أو 

، وعممو  اليوجممات يع م يول  فيممه حمماح اليول، والنفقممة يع م فيهمما حمماح الحر  ملالا
واليوجة، ويف مسماحلين أ رم ملين مسمألة القسم ملالا القسم  سب حاح اليوجة؛ 

 .النوف، واأمة هلا ليلة من كين ليل ني ليلةفاهللر  هلا 

تط يق هلمم  اها قلنمما املع م حمماح اليول واليوجممة معنمماه حمنمثر ا، حمماح اليول غا، 
ف مماها حمعطيهم  ف ممماها حمصجممب عليمممه  حمفقممة اأغنيمممال ان كممان فقي واليوجممة غنيممة 

وفقي  حمصجب حمفقة الفقرال، غا وفقي  حمفقة الصآمممممممممط؛ وهلقا هكر املومممممممممنف  قا 
يقصح:  القمالممممممممممممممة ما ي و ينيعا: "  عنََد التنَازُعِ مماها "" عنََد التنَازُعِ بقصلمه: "

رالمممممممممممممميمة وال  ليهما و ةتعمالصا أحم م ترك م حمفقمة أقمين وال أكلر أفرض أحممه مما ينفق ع
 أحو له أن يطالب بشمةل  ال  ص حٌق هلا اشم كد و ة رالمية و مابر  وى سم ة

 ان شالت طال د به عنو القالة، وان شالت ترك ه.

َِفايِتها" املؤلف يفري ا ن قاح: ِر َقدَر  رجين  "فيََْفِرُض لَُّم سََََرِة تحَت اْلُم سََََِ
 م يول غنية و ص غا  أب هلا حمفقة اأغنيال. 
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ااُول: "- ه وَلْحمًََ ِد وَأَدمََِ َََ يعطيهممما  يعطيهممما من أرف  اخلم" من َأرفِا ُخْبِز البَّ
ها االيوام يكصن شممممممةل يليق مبلل حيضممممممر هلا" وَأَدِمه" -.   ي ماها  شممممممةل طي ة

حيضممممممممر هلا ملالا كين يصم فطصر، وعشممممممممال، وغقال فصح ومتيي ملالا حمقصح: ال  قه 
ملالا  جال  ملالا هللم، ويصمني يف اأآ صي غنية تريو كضمر هلا يصمني يف اأآم صي

مبا يعو يف عرف الناو أن  قا  ص معيشمممممممممممة اأغنيال من غي و كقا املقوممممممممممص : 
 .اآراف

صآمممممممممرين فننمثر ا، عا   امل" وَلْحًما عادَة اْلُم سَََََََريَن ِبَمَحَِّّهما" الثاني قال:-
ي أم يف كين  ص )عا   اأغنيال يف ىله ا( الل م يأكلصحمه يف كين يصم أم يف كين أآممم

 يصمني فيليم هل .

أ  ال نية مما يل ي ملمين  مقه املر " ومَا يََََّْبُس مثَُّهَا من حريٍر وغيرِه" :الثَالَ -
مللهمما ممماها يل ي  ل مماو لممه اط معني ومسمممممممممممممم صم معني فيعا ينفق عليهمما هبممقا 

 القور.

ط عاا يف أشممممميال قو تكصن  ة من الومممممرف وليسمممممد من عا   عقالل اأغنيال ال 
ا لكن يفعلها السمممممممممفهال قلنا عنوحما يف )باب املعامالت( قلنا يشممممممممم ط أن يفعلص 

يكصن رشمممممممممممميو والسممممممممممممفيه حيهر عليه فرمبا بعض الفقرال يكصن عنو م آممممممممممممفه يف 
ا حمفال تلقيه يس وين أجين أن تل ي ماركة وال مصلة وال كقا فليي  قا مع ماا 

لعقالل  ا   اأغنيال الكن املع م حاح العقالل الراشمممممممموين غي السممممممممفهال فكص ا ع
 كيف يل سصن  يل سصن هبقا املس صم هبقا الن ط وما ا، هل .  
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ا يضمممممممممم  هلا ترا  علل اأرض وال حيضممممممممممر هل "ولَّنْ فِ " "ولَّنْ ِف ِفراوه الرابا: "-
  أربع  أشيا  لَّغني  هذه:يريو هلا  "ولَّنْ فِ "فراش ومرت ة جيو  قاح: 

 ".ِفراوه " -0

 ".وِلحا ه " -2

  ".وإزاره " -3

 .وِمَخدىةه  -4

مما يكفة أن يضممممممممممممممعها علل اأرض ويقصح هلا:  قل  قا الل اف وحمامة علل 
 . ال أ ا غنيةاأرض؛ 

 جملي جتلي فيه ماها يعطيها " ولَّ َّ سِ "

 شيوين: 

 .ال حوي أل كالم" َحصيره َجيِّده " اُول:

 . بساط" وزليٌّ " الثاني:

 لفقي  ما عليه  قا بالنس ة لل نية وال ا أما للفقي وا

ه القضمممممممممممممية كلها أن  ق؛ ويفرض اهللاكم للفقييعا " ولَّفْيرِة تحَت الفْيرِ " 
لص غا وغنية ورالمممني أ م يعيشمممصن عيشمممة فقرال تع ض  ما تع ض  عنو ال نازي
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جي  م اهلل  ي أكن أمصاهلم يريموون أن ينفقص ما يف آمممممممممممممم يمين اهلل ويوفعص ا علل 
عنو م، لكن اها تنازعد قاح: ما أحما رالمممممممممممية  طالب العلم ما أحو هلم شمممممممممممةل

 هبقه العيشة، وه  د واش كد القالة يفرض هلا حمفقة اأغنيال.

 الفقي والفقي  ماها يفرض هلم اهللكام عنو ال نازي  

م من  قا املسممممممم ص " وَأَدٍف ُيالئُمه". أر ص شمممممممةل": من َأْدَن  ُخبِز البََّدِ " -0
 املعيشة.

 واملالبي ماها حيضر هلا 

نية أكن مللها تل ي من ىالت الد بعشممر لاير لكن ال " وما يََََّْبُس مثَُّها" -2
 ما تل ي من  قه اثالت.

ممممما جتلي مللهمممما أكن مللهمممما ممممما جتلي اال علل  "ِفراوه " وُي ََُّس عَّيَََه" -3
الَغِنيىِ  ما ولَُّمتَََ سِّطَِ  ما اْلُمتَََ سِِّر و " كن ات و قه علل اأرض فكيٌن  سم ه.

ها"ْيِر، الف ال حمصجب عليه  "ما بيَن ذل  ُعْرفًا"  الفقي  م  ال ايعا: "وَعْكسَََِ
ال يفرض له اهللاكم حمفقة اأغنيال الكالم  نا عن فرض اهللاكم، واهللاكم يف ملين 
 قا ال أكن أن حمقصح: اح ياطاا أعطيها زيا   اهللاكم ال بو أن أ هو القالممممممممممممممة 

ين أن ماها يفرض هلا يف الشهر   ص اأ  ينمثر يقصح هلم:  قه غنية وزوجها فقي
لغ ما يكصن م لغ حمقول ال يفرض اهللاكم والقالة م النفقة تكصن باأعيان يعا 

 . حمقول
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لكن يف  قا اليمان الطر القضا  حي اجصن يقصلصن: واهلل  الص حيصهلا اآ قطاي 
شمممممهرل ملالا ألف لاير فإها كان اهللاح يق ضمممممة أكن ألف أكن ألف ومخسممممم احلة 
م    بني  قين اأمرين أ هو  ين أكن أن حي اط ويقصح: واهلل اح ياطة حمفرض 
ألف ومخسممممم احلة ممكن  ملاها ما يكصن اح ياط  ما  ص من فلصآمممممه  ص من فلصو 
، واأ مممممممين يف ماح ا حمسمممممممان   قا يصجب علل شمممممممخص يأ ق من ماح شمممممممخص 

 ال  رمي جيو في  اط وينمثر ويفرض هل  عرفاا.

  سََََ ة، وال هي ق ت، وال هي سََََكن  لكنها في مسََََائَ مَّحْ  ال هيَ 
 :فعلحْت بالنفْ  منهاأشيا  جر  العر  بها، وتحتا  إليها المرأة 

نَُ  َنظافِ  َزوجِته" -  َْ لالا  ابصن، حمفقات النمثافة ك ال املرأ  ل  نمثف م" وعَّيه ُم
ليه ل  نمثف فهمقا أب عك مال أن ي صفر املمال اها آممممممممممممممكن يف مكمان بموون ممال؛ 

 .  هل  مؤحمة

ان كمان  مقه املرأ  عنمو ما أممة  مومهما يف ال يمد فيهمب أن " دوَن خَاِدِمهَا" -
ينفق علل اأمة لكن ينفق علل اأمة طعام وكسمص  وآكىن فقط، وال أب عليه 
أن ينفق علل  مقه اأممة للنمثمافمة ال،  ص حي مال من زوج ه النمثافة أما  قه اأمة 

 ال حاجة له يف حممثاف ها.

ال جتمممب علل اليول، املمممق مممب: أحممممه ال أمممب علل " وُأجرَة طَبيََبٍ ال دواَ  " -
اليول اها مرلممممممممممممد ملالا قو بعض اأحيان مرض يكلف عالل  قا املرض م لغ  
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ا فالرجين يقصح: أحما ال أآ طي   ين هلا حق أن تقاليه علل أجر  الووال  ك ي جوا

ضََْلَ سَََوُاْ الْفَوَالَ تَن﴿والط يب  ليي هلا اهللُق يف هل  لكن من مكارم اأ الل 

رجين عاشممد معه   مرلممد يق ب يقصح: أبيها أحمد  [472بَيْنَكُمْ{]البقرة/ 

عمااهما، ال مكمارم اأ الل وىماآممممممممممممممنهما أن ي ص،  مقا الرجمين عالجها وا حمفال 
 علل عالجها. أما من الناحية القضاحلية فال حيق هلا أن تطال ه به.

قة املعو ، ين هكر فيه الكالم عن حمفا، فومممم -رمحه اهلل تعا،–  احم قين املوممممنف 
 واملعو  اما رجعية أو باحلن.

  بنفقة الرجعية ما القل يل د هلا  وما القل ال يل د هلا  أواًل : 

َُْ  اْلُمطَّىَِْ  الرجعيى ِ قاح:  َه( ونَََف  هلا ثالثة أشيال: ")فص

َْ ُ "ال :اُول َُْ  اْلُمطَّىَِْ  الرجعيى ِ "قاح: " نَََف   ".ونَََف

 ".وَِْسَ ُتها: "انيالث

كناها" :الثال  يه أن فيهب عل" َالزوج ِ " مللها ملين اليوجة وهلقا قاح:" وسَََََُ
" َم لهاوال َقسَََََْ " ينفق عليها يف هل ، ما القل ال يل د هلا من أحكام اليوجة 

وآمممممممممممممم قد  قه املسممممممممممممممألة يف باب الرجعة قاح: والرجعية زوجة هلا وعليها حكم 
 ه املسألة آ قد.اليوجات لكن ال قسم هلا فهق

 والبائن ن عان:من املع وات: ال احلن،  الن ع الثاني 
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 مع وٌ  حاح حياته.-1

 مع وٌ  حاح وفاته. -2

  في حال الحياة ن عان:ال ينصحمة 

ٍي أو طالقٍ " قاح:   قان حمصعان لل ينصحمة اما بطالل  مممصر الطالل" والبائُن بَفسََْ
ا بعصض أو بفسممممممخ أو طالل، صله اخلل  يو ين كد ق ال احلن: طالل ثالث أيضممممما

بفسخ وال كد قصله طالل اها كان ب ي لفظ الطالل وال حمية الطالل فإحمه فسٌخ 
 حكم هل   ين  قه ال احلن بفسخ  أو طالل  ين هلا حمفقة أو ليي هلا حمفقة 

 عندنا حالتان:

.الحال  اُول -  : أن تكصن حامالا

. الحال  الثاني :-  أن ال تكصن حامالا

 حك ها حم وأ باهللامين ما 

انْت حاماًل " فال احلن بفسممممخ  أو طالل ان كاحمد حامالا هلا هل  " لها ذل  إنَ 
 هلا السكىن والنفقة والكسص  ان كاحمد حامين.

وان مل تكن حمامالا فال حمفقمةا هلما وال آممممممممممممممكىن ا ن يعطيهما  مقا النفقة لكن  ين 
 النفقة لل  ين أم لل امين 

َِ ال لها من أَ " قاح املونف:  أم ال  و قه املسألة هلا ور " ْجَِّهوالنفُْ  لََّحْم
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 ص يعطيهما ألف لاير لكن  مقه األف لل  مين وال لل ماممين  قماح املؤلف لل  ممين 
 وليي لل امين من أجين اهلل ين،  ين ي تب عليها مساحلين 

ه اهلل رمح–حمعم ي تمب عليهما مسمممممممممممممماحلين عويو  هكر ا طصح فيها ا مام بن رجب 
ر أربعيف القصاعو لكن  نا  -تعا،    فروع منها:نَذ

 الن:ق   من  قه الفروي اها قلنا النفقة لل  ين ال هلا من أجله  ص يف  الف

 القصح اأوح: اهلل ين.-

  يترتب عَّيه فروع:القصح اللان: هلا من أجين اهلل ين -

 اها كاحمد حماشياا فهين تسقط حمفق ها أو ال تسقط  الفرع اُول:

مطلقة  شيخ ت كلم عن من . كيف حماشي يا أن النفقة لل  ينال تسقط النفقة؛ 
رجعية وال باحلن  باحلن كيف توممممممممممممي حماشممممممممممممي  يقصلصن: ان من حق اليول اها وفر 
ملطلق ممه ال مماحلن مسممممممممممممممكنمماا وأرا  منهمما أن تعممو فيممه فممإحمممه يليمهمما هلمم  فممإها ام نعممد 

  ين أن النفقة لل ممممارت حماشممممياا، واها  ممممارت حماشممممي تنقط  النفقة  ال تنقط ؛ 
 .ح  لص حمشيت

أ ا جتب ملن محلد بصطل شمم هة  اها محلد بصطل شمم هة   قا  فروع:الثاني من ال
اهلل مين منسممممممممممممممصٌب للصاط  أم ال  ابنمه وال مما ابنه  ابنه، وابنه أب عليه أن ينفق 
علل ابنه وال ما أب  أب عليه أن ينفق علل ابنه،  قه املرأ  زوج ه  ليسممممممممممد 
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أن عم؛ اصاب: حمزوج ه وطل شمممممممممممم هة  ين أب عليه أن ينفق عليها يف العو   ا
 ان قلنا النفقة لل امين ال جتب. النفقة لل  ين

 لص محلد يف حمكا  فاآو حمفي القضية. َذل  من الفروع:

أن  قه النفقة تسقط مبضة اليمان، اأ ين يف حمفقة اليوجة  َذل  من الفروع:
مسممكينة و  لص مل ينفق آممافر وتركها بوون احمفالأ ا ال تسممقط مبضممة اليمان يعا 

ح سمم د وغنية وال فهين هلا أن تطال ه بالنفقة ما مضممل  حمعم هلا هل ،  مممت وا
أممممما حمفقممممة اأقممممارب أب مل ينفق علل أوال ه تركهم  ممممين هلم أن يطل صا النفقممممة 
املس ق لة  حمعم. لكن  ين هلم أن يطل صا النفقة املالية  ال. فالنفقة تسقط مبضة 

ضممممممممممممممة اليمان أم ال اليممان يف حق اأقمارب  ون حمفقة اليوجة، و قه تسممممممممممممممقط مب
 .أ ا حمفقٌة لل  ين ليسد هلاتسقط  تسقط مبضة اليمان؛ 

املؤلف مل يمقكر حكم امل صىف عنها زوجها  نا يف  قا املصلمممممممممممممم  هكر ا بعو قليين 
 لكن ت  ي اا لل  يت امل صىف عنها زوجها ما حك ها  ال حمفقة هلا وال آكىن.

سممممة أمصر أو فقكر مخ نفْ مسَََْطات الا،  -رمحه اهلل تعا،–  احم قين املوممممنف 
 ما هي هذه اُم ر الست  آ ة أمصر تسقط هبا النفقة، 

 قه املرأ  مسكينة أ قو ا وآهنص ا قو يكصن " وَمن ُحِبَسْت ول  ظًَُّْما" -0 
آممممممممممممممهنهممما  ق أ مممقت  يصن من النممماو أ مممقت أمصاح من النممماو، وقمممو يكصن 

ة يف ق عليها و آممممهند  ل اا ملا آممممهند  ق أو بمثلم  ين علل الرجين أن ينف
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السممممممهن  ال، ال أب عليه هل . ملاها  أن النفقة مقابين متكنه من االآمممممم   اي 
 و قا قو آقط. 

 أبد أن أامعها أو تركد ال يد وه  د فال حمفقة هلا." أو َنَشَزتْ " -2

اهن  ه  د كىل حىل حمافلة بوون "أو َتَط ىَعْت بال إذنِه، بصَََََََ ٍف أو َحجٍّ " -3
هلل توصم يصم وتفطر يصم، الرجين له حٌق  هلل وال ال  يقصح هلا: اليول أو ما شال ا

 ال توصمة، تقصح له: ال بوصم فإحمه ال حمفقة هلا يف وقد  يامها وحهها.

 قالد: هلل علةَّ حمقراا أن أحىل  قه السنة،" أو َأْحَرَمْت بَنْذِر حجٍّ أو ص فٍ " -4
 فرض لكنا ن  قا حهها يف  قه السممممممممممممممنة حمفين وال فرض  فرض ال حمسمممممممممممممم يه 

واجمب فيهمب عليهما لكن  مقا الرجين مل يأهن هلا يف عقو النقر فليي هلا النفقة 
 مو  حهها أو  صمها.

فََارَةٍ " -.  ة حلفمممد أني، وال أتمممد مبصجمممب الكفمممار  " أو صَََََََََََامََْت عن ََ
و امد الكفار  حمقصح: ا ن  قا حقه يف االآ   اي غي حا ين وال ي  كن منه 

"  َوْقِتهأو َقضاِ  رمضاَن ما َسَع ِ هل  وكقل  "وقد الوميام ف سقط حمفق ها يف 
ا ة  قضال رمضان علل الفصر وال علل ال    َقضاِ  رمضاَن ما َسَعِ  َوْقِته كيف

ا )أ مممممممممممممصم  علل ال ا ة تريو أن تقضمممممممممممممة قالد: يا زوجة أريو أن أقضمممممممممممممة غوا
القضمممال( قاح هلا: ال بورل حنن ا ن يف شمممصاح وأيام عيو ال تومممصمة، قالد: ال 
بومممصم  قا  ممميام واجب فومممامد تسمممقط حمفق ها أم ال  تسمممقط حمفق ها  قا كله 
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عنو ال نازي واثاكم والقضمممال لكن جياه اهلل  ي  مممامد بوون اهحمه وأحضمممر هلا 
 الفطصر وفطر ا يكن  قا جياه اهلل  ي من حسن أ القه ومن كرمه. 

ََْطتْ –أو سَافَََرْت لحاجِتها ول  ب ْذنِه " -4 اآ أهحم     دقاح له: لص " سََ
أريو أن أآافر أحما أ لة يسافرون يف اأجاز  بسافر معهم قاح: طيب ما يف ماحم  
ا يف ال و وآمممممافرت بعو أآممممم صي اتوممممملد عليه، وقالد: حصل م لغ؛  وترك ه وحيوا
أ ا  لوممممممممد الفلصو قاح هلا: ال واهلل أحما   د ل  أن تسمممممممممافرين لكن حمفقة 

. حمفقة هلا مو  آمممممممفر ا آمممممممقطد حمفق ها ال، فسمممممممافرت بإهحمه لكن يف حاج ها ال
  قه املسقطات. 

ر المت ف  عنها فْال:    م َذ

ْكَن  ِلُمتَََ فًّ  عنها" ال آممممكىن وشممممرحنا  قا أحمه ليي هلا حمفقة و " وال نَفَْ  وال سَََُ
ح  لص كاحمد حامين أو ال  لص كاحمد حامالا فهقا اهلل ين اما أن يكصن له حوة 

وممممة يف ة ما ي علق بالنفقة وان مل يكن له حمن ال كة ف أ ق من حوممم ه يف ال ك
ال كمة كيف ما له حوممممممممممممممة يف ال كة  الرجين تصىف وعليه  يصن ما يف تركة، فنفق ه 
علل من  علل من أب عليه أن ينفق عليه علل ما يأش ان شممممممممممممممال اهلل يف باب 
النفقات وأحمه النفقة بالنس ة ملن ليي له أب تقسم علل ورث ه علل من يرثصن منه  

 ين  سب مياثه وآيأش بعو قليين بنفقة اأقارب.ك

 ما وقد النفقة  م  يعطيها النفقة  
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َِّ ي ٍف من َأوىِله" يها يف أوح كين يصم عنو طلصي الشممممممممم ي يعط" ولها َأْخُذ نفِْ َ 
 حمفق ها من القصت والطعام أما الكسص  ال الكسص   سب اهللاجة.

ين وشرب لقي ة أم باأعيان حيضر هلا أكا ن النفقة تكصن با" ِقيَمِتها "وليس لها
يضمممممممممعه ا يف اللالجة وحليب و م وال يعطيها فلصو كاش  اأ مممممممممين أعيان وال 

ا  فليي هلمما قي ممة النفقممة قممالممد: ال ممما عمم "ِقيَمِتهََا "الجتممب القي ممة؛ وهلممقا قمماح: 
كضممممممر ل   ي أعطا فلصو وأحما أ  ار أحما أحميح ال قالة وا  ار القل أريوه، أحميح 

، أعطا كماش قماح: ليي هلا أن تأ قا القي ة اال اها ترالممممممممممممممصا جي  م اهلل مطعم
  ي.

 ممممممممصر ا الرجين قالد: أحضممممممممر ل فطصر ولمممممممم  اهللليب يف " وال عَّيها َأْخُذها"
اللالجمة قماح: ال  مقل  قا كاش و برل حال  قالد: ال ما أريو كاش أريو أن 

قهمما أن م عليهمما من حكضممممممممممممممر ل أعيممان فهممين يليمهمما أن تق ممين القي ممة  ليي بالز 
تطالب بالنفقة أعياحماا علل طصح تشمرب وتأكين ما تنيح توور وتش ل، اها اتفقصا 
علل  الف اأ مممممممممممممين اأحكام السمممممممممممممابقة  قه كلها  ة حٌق هلل تعا، وال حٌق 
لليوجمممة اها تصافقصا علل  الفهممما مممماها حمقصح  أصز اها تصافقممما علل  الفهممما جممماز 

ا عَّيََه فََ ن" هلمم ؛ وهلممقا قمماح املوممممممممممممممنف:  علل أ ممق القي ممة ممما يفيعا  "اتَىَفَََْ
قمالد: أعطا كاش قاح: أم عنول ماحم  جي ك اهلل  ي  قل أصز،  مشممممممممممممممكلمة

اتفقمد قمالمد: حمفقمة كمين يصم من أولمه قمالمد: ال أحمما مما أ مممممممممممممم ما اال م مأ ر بعو 
المثهر أريو ا بعو المثهر أو أحضمممممممممممر ا ل اليصم القل ق له وال أحضمممممممممممر ا ل كين 
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 صي كله وتصافق علل هل ، القالممممممة يع ض يرآممممممين الشممممممرطة أآمممممم صي حق اأآمممممم
 كضر م ال  قا أمٌر بينه ا.   

 كين أآ صي ق ين بأآ صي تقومي كله بينهم." أو عَّ  تعخيرِها"

  قالد: تعهيين تأ ي مو  طصيلة قوي  "أو تع يَِّها ُمدىًة ط يًَّ  أو قَّيًَّ  جازَ " 
ليب وأن جم و وكضممممممر ل حتعطيا يف أوح شمممممهر كضممممممر ل كرتصحمه فيها  جال 

ألعه وأ يحمه علل راحد قاح هلا: ال أحما أحضر ل  أ ر الشهر وأحمد احمفقة من 
عنوك وأ ر الشممهر أحسممماب  ورلمميد هبقا يف مشمممكلة  ال ما يف مشمممكلة.  قا 

 بالنس ة لنفقة الطعام أما الكسص  من أوح كين يصم كضر هلا مالبي مشكلة.

َى عاٍف َمرى "   الكسممممممممص  يف كين آممممممممنة حيضمممممممممر هلا ون" ًة في أوِلهولها الِكسََََََ ُةَ 
مالبي السمممممممممنة اها كان  قا  ص العرف حيضمممممممممر هلا املالبي يف كين آمممممممممنة، احم قين 
املونف بعو هل  ا، مسألة ال يب اها غاب  قا الرجين اما أن ي ك حمفقة وي ك 
فلصو عنمو ما يف ال يمد حمعطيهما بطماقمة  ممممممممممممممراف أو ال ي ك النفقة فإن غاب ومل 

 فقة ف اها عليها  ي ك حم

اها غاب ومل ينفق الد  ة  ين تسممممممقط النفقة مبضممممممة اليمان أم ال  غاب الرجين 
شمممممهرين وال ترك هلا حمفقة وال شمممممةل، ومسمممممكينة قامد تومممممرف من جي ها تأكين 
وتشممممممممممممممرب من جي ها ملا رج  قالد: تعاح  قه فصاتي حق املطاعم، و قه فصاتي 
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ينفق علل ممما مضممممممممممممممل  يقصح: ال  حق املالبي و ممقه فصاتي آممممممممممممممو  ممين عليممه أن
  الص تسقط. 

َْ َلزَِمْتُه نفُْ  ما َمضََََََََََ " ماها قاح املوممممممممممممنف  النفقة ال ف" وإذا غاَ  ولم يَُْنِف
تسممممممقط مبضممممممة اليمان طيب اها كان  قا الرجين تارك هلا فلصو يف الورل وغاب 
ت وين علية ما ير  ترآين رآاحلين ما ير ، حاولد تص له عهيت تص ين له  ارت 

من الفلصو ترك هلا ثالثني ألف وغاب آمممممممممنة و ة كين شمممممممممصيا تأ ق فلصو تنفق 
أين كاحمد  أن بعو آممممممممممنة أن الرجين ميد منق آممممممممممنة و ة  لد   وتنفق املفاجأ

 تنفق من فلصو الصرثة. 

ْت في َغيبتَِه من مَالَِه فبَاَن َميًِّتا"قماح املؤلف:  َفََْ قه مسممممممممممممممأل نا ماها  " وإن أَنَْ
َْْته بعَد م تِه َغرىَمها ال ارُث ما" عليها  َف ح أآممممممممممم صي أوح تقصح: واهلل  قه أو  "أَنَْ

ما غاب كان حة  ص مات بعو أآمممممممممممم صي حق اأآمممممممممممم صي  قا ال ي رمها الصارث 
،  قا اليصم ا ثحقها لكن بعو اأآمممم صي ا،  اية السممممنة يقصح: تعا، من اللالص 

ا همرت ملالا أحا م عشمممممر شمممممهر وثالث أآمممممابي  أ فعة كين اأمصاح الد   قتي
َْْته بعَد م تِه"من ال كة  َف  اابا وال جصازاا  وجصباا وال اآممممممممم  " َغرىَمها ال ارُث ما أَنَْ

 جصازاا جي ه اهلل  ي تنازهلا  قا من حسن  لقه وكرمه.

  احم قين ا، فومممين  هكر فيه شمممروط وجصب النفقة وبعض املسممماحلين الد ال تشممم ط 
 اليوجية وآ ق.  أول شرط من شروط وج   النفْ :لصجصب النفقة؛ 
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 ال سليم أو بقح ال سليم.  الشرط الثاني:

َه ( وَمن َتَسَّىَم زوجَته أو َبَذَلْت نفَسهاقاح املونف:   ") فص

 قا  ص الشممرط اللان ال سمممليم أو بقح ال سمممليم يعا تسمممل ها حقيقةا أو تسمممل ها 
ما جهيت  هبالقص  القري ة من الفعين قالصا: تعا، ال ند جا ي  اآ لم قاح: ال، لس

الشمممقة، واهلل أ مممموا علةَّ     فلصو أريو أن احهي قاعة ال أ ي من جه ه وال 
 ة بقلد ال سممممممممليم قالصا: طيب معلش أحمد ما تريو أن تسمممممممم ل ها علي  النفقة 
 قه الف   أحمد القل تنفق قاح: ال أحما ما أحمفق ح  اآمممم لم طب اآمممم لم ال يريو 

َّىَم " يه  النفقة عليه؛ وهلقا قاح:أن يسممممممممم لم النفقة عليه وال ما  ة عل وَمن َتسََََََََ
  قا الشرط اللان و ص ال سليم.  " زوجَته أو َبَذَلْت نفَسها

أن يكصن  مقه اليوجة مللها يصطأ أما لص  " وِمثََُّْها يُ طَعُ " الشََََََََََرط الثَالَ : -
ابممين أن النفقممة مقممكمماحمممد  مممممممممممممم ي مللهمما ال يصطممأ فممإ مما ال حمفقممة هلمما ملمماها  قممالصا: 

 . اي وال  كن من االآ   اي منهااالآ   

َُْتها" قاح املنوف:   قه الشروط، ما القل ال يش ط " َوَجَبْت نَََف

ال يشممم ط أربعة أشممميال هكر املومممنف أشممميال ليسمممد مشممم طة حمعم  ة ماحمعٌة من 
َ رة في إسْاط النفْ  قال:االآ   اي لكنها    غير م

 قط النفقة.املشكلة يف  ص ال تس" ول  مَا ِصَغِر َزْو ٍ " -0
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 مرض اليول وال يس طي  أن يس     ال تسقط النفقة. " وَمَرِضه" -2

  ص جم صب كقل  ال تسقط النفقة. "وُجبِّه" -3

وعند اليول يقصح: واهلل ما أآمم طي  ما اآممم فوت أحما شمممةل حمقصح: " وُعنىِته" -4
 املشكلة في  أب علي  ا حمفال،  قه أمصر ليسد مشروطة يف ا حمفال.

ملومممممممممنف بعو هل  مسمممممممممألة و ة ليسمممممممممد مرت طة م اشمممممممممر  بالنفقات وااا هكر ا
بالومموال وقو هكر ا املوممنف يف الومموال و ة:  ين لل رأ  أن متن  حمفسممها ح  

 :له حالتينتق ض الووال  

  واٌل حاح. -1

 و واٌل مؤجين. -2

والوممممموال اهللاح هلا أن مت ن  اب والا لكن اها آمممممل د حمفسمممممها ليي هلا أن ت اج  
 قاح: ولقا

َداَقها الحالى " ِبَض صَََََ ْْ ها حتى  تََ هلا أن مت ن ،  أما املؤجين ليي" ولها َمْنُا نفسََََِ
 واهللاح لص آل د حمفسها   أرا ت أن مت ن  ما اهللكم 

ها َطْ ًعا  م َأراَدت اْلَمْنَا لم َتْمَِّْكه" َّىَمْت نفسََََََََََ ل  هل  اها ال مت" ف ن سََََََََََ
ل د حمفسمممها قالد:  الص الرجين آممل د حمفسمممها   أرا ت أن مت ن  بعو ما آممم

ان شال اهلل يوف  الووال، أ ف  قاح: ال ما علي  تعال وبي و الص   تأ ر 
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ملمما تممأ ر قممالممد: آمممممممممممممممأم ن ،  ممين هلمما أن مت ن   ليي هلمما أن مت ن ، ممما  ة عالقممة 
املسمممألة ب اب النفقات  هلا عالقة و ة: أ ا اها منعد حمفسمممها لعوم آممموا  املهر 

املهر قاح: أ مممممممل آممممممل ة حمفسمممممم  قاح: ال ما ت سمممممملم ح   اهللاح قالد: أ ف 
أن من شممممممممممممممرط النفقة تموف  الومممممممممممممموال اهللاح قاح: اهاا ال حمفقة ل   قه املو ؛ 

هاا  قا ا أن املشممممكلة من عنوه  ص واال هلا النفقةما رأيكم  هلا النفقة؛  ال سممممليم
 .  تسلم حمفسهامل أحمه ليي تسلي اا واج اا وهلا النفقة ولصال ي عارض م  ال سليم؛ 

قة ا، ا عسممممار بالنفقة ماها لص أعسممممر اليول بالنف -رمحه اهلل–  احم قين املوممممنف 
 الرجين ما لويه فلصو ينفق 

َكنِ " ها أو اْلَمسَََْ ُْ ِت أو الِكسَََ ِة أو ببعضَََِ َر بنفِْ  ال ُي ف وإذا ُأْعسَََِ َّها َفسَََْ
 ين ا فل ا و أحمه لص أعسمر الرجين غاب آمنة واملرأ  مشد حاهلاملقومص : " النكاحِ 

ضر آو  قاح: ما أآ طي  ا ن  لينا حن قالد:  ات  قه فصاتي ثالثني ألف لاير
ل  الفطصر حق اليصم ياال اشممممة أمصرحما قالد: أه ب للقالممممة أشمممم كة وأطلب 

راحد تشمممممم كة لفسممممممخ النكا  بسمممممم ب عوم  أحم  ما آممممممو تفسممممممخ النكا ؛ 
كن ال قا  يٌن عليه، لالنفال يف املالممممممة  ص ا ن ينفق  ين يفسممممممخ  حمقصح: ال  

يفسممممخ به النكا   قا معىن قصله: ال يف املالممممة، أما يف اهللالممممر تقصح له: أكلنا 
اليصم شممممممممربنا ما حمقور حمأكين قاح: ما عنول فلصو، راحد واشمممممممم كد للقالممممممممة 
قالد: الرجين ال يسمممممممم طي  أن ينفق علةَّ أعسممممممممر هلا أن تفسممممممممخ  هلا أن تفسممممممممخ 

ملسمممممممكن لكن النفقة الد اها تركها هلا أن النكا  آمممممممصال بالقصت أو الكسمممممممص  أو ا
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ت طالب حمفسممخ النكا   ة حمفقة املعسمممر لكن الرجين أعسمممر عن حمفقة اأغنيال أو 
حمفقة امل صآطني قاح: واهلل ما أحضر ل كنب يف ال يد، املفروض حيضر ل كنب 
ما يضممممم  ل جملي أرلمممممة علل جلسمممممات عريب أحما غنية فطال د بفسمممممخ النكا  

   ال ااا يفسخ لإلعسار بنفقة الفقرال.أجين هل  أيفسخ

 وإذا غا  الزو  له حالتان:  هكر غي ة اليول، 

حمه ترك هلا أأن ي ك هلا حمفقة فإ ا تنفق مما ترك هلا، وليي هلا فسخ النكا ؛  -1
قصح: ان أمكن حم" ف ن غاَ  ولم َيدَْع لها نفْ ً ، وان مل ي ك هلما النفقة: "النفقمة

تق ب لل  ك ة وتقصح: الرجين له حسمممممممماب بنكة  قا رقم أن تأ قه من ماله 
اهللسمممممممماب حصح القالممممممممة عنوه  ممممممممالحية أن خياطب ال ن  أن حيصهلم من  قا 
اهللسممممممماب فإن أمكن اأ ق من ماله فال فسممممممممخ، ان مل أكن اأ ق من ماله ما 
عنوه حساب لكن له ا ص  له أقارب يس طي  القالة أن خياط هم يقصح: أحمفقصا 

تكم  ين علل أ يكم أو  ة تق ب وتقصح: آممممهلصا حمفقات علل وآممممهلصا حمفقا
أ يكم فاآمممممم طاعد أن تسمممممموين عليه فهين يفسممممممخ النكا   ال يفسممممممخ النكا ؛ 

 وهلقا قاح املونف:  

مٍ "  ُي ب ذِن حَا َر َأْخُذها من ماِله واسَََتدانُتها عَّيه فَّها اْلَفسَََْ الفسممممخ  "وتَََعذى
  الث شروط لَّفسي:ا  نا ال بو فيه من حكم قضاحلة بإهن حاكم اها 

 أن ال ي ك هلا حمفقة. اُول:
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 أن ي عقر أ ق ا من ماله.  الثاني:

َّها فأن ي عقر اآمممممممممم واحم ها النفقة علل اليول فإن تعقرت  قه اللالث " الثال :
مٍ   ."اْلَفْسُي ب ذِن حَا

 

 باُ  نَفِْ  اُقاِرِ  واْلَممالي ِ 

َََََََ ُب يه وإن َعَََّ ا  َََََََ أو تَِتمىُتها َ ََ، حتى  ذَ َتِ ُب َ ِوي اُرحاِف ولَ َلِده وإن َسَف
يٍب ، ال ِبَرِحٍم سََِ َ  َ  َمن َيرِ ُه بَفْرٍض أو تََْعصََِ ره أو اَل، َو   ِمنهم َحَ َبه ُمْعسََِ

ِر  ْْ ٍَ بمعروٍ  ما فََ َعمىٍ  وَعتي عٍ  أو الَ  ِبه ، سََََََ ا ه َورِ َه آَخُرَ  َعُم َدْي َنسَََََََ
ٍب إذ ه وَزوجِتهَمن َتِ ُب له وَع زِه عن َتَكسََََ  ََ عن ُق ِت نفسََََِ ِْه  ا َفضَََََ ورقي

ٍَ َََََََ ال من رأِس ماٍل وَ َمِن  ٍَ أو ُمَتَحصِّ يَ مه وليََّته وَِس ٍة وُسْكَن  من حاِص
َُْته عَّيهم عَّ  َقْدِر ِإْرِ هم،  َعٍ  ََََََََََََ وَمن له واِرثه غيُر أٍ  فنَََف نَْ ِمٍَّْ  وآلِ  صَََ

 ، ِة السََََََََََُدُس و فَعََّ  اُفِّ الثََُُّ  والثَُّثاِن عَّ  اْلَ دِّ الباقي عَّ  وعَّ  اْلَ دى
ره فال نفََْ  له يره وأ ه ُم سََََََََََِ ِ  َولََِده، وَمن لَه ابنه فَْ  اُِ ، واُُ  يَنفِرُد بنَََفََْ
َرةه فَنفُْته عَّ  اْلَ دىِة، وَمن عَّيه نف تُه ُم سََََََََََِ يرةه وَجدى ُْ  عَّيهمَا، وَمن أم ه فَْ

ِظْوٍر ِلَحْ لَْينِ  يٍن إال بالَ الِ ، ، وال نفََْ  ما اختالِ  دِ زيٍَد فعَّيَه نفَُْ  زوجتَِهَ 
ُُْجَرِة، وال َيْمَنَا أمىه إرضََاَعه ، وال  ََدَِّي ا َا ل َلِدِه ويَُ وعَّ  اُِ  أن َيسََترضََِ
َِ َََََََ ول  َأْرَضَعه غيرُ  خ ِ  تََََِّفه، ولها طَََُّب ُأجرِة اْلِمْث ها يََُّْزُِمها ِإالى لضرورٍةَ 
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انْت أو تَ  ََََََََََََ بائًِناَ  ُعها من إرضَََاِع و َم ىانًا َ َلِد ْحَته، وإن تَََزوىَجْت آَخَر فَّه َمنَْ
َُوىِل ما لم َيْضَطرى إليها.  ا

  

رمحممه –ا، حمفقمة اأقمارب وامل مماليم  قماح  -رمحمه اهلل تعمما،–  احم قمين املوممممممممممممممنف 
  :-اهلل

 

   يف بعض  قه غي مصجص والبهائم" )البهائم(  باُ  نَفِْ  اُقاِرِ  واْلَممالي ِ "
 .أحمه آيعقو فوالا بأ ر  قا ال اب لنفقة ال هاحلمو ة مرا ه؛  خالنس

أوح مسمألة بالنس ة لنفقة اأقارب ا ن آي وأ بنفقة اأقارب أوح مسألة يف حمفقة 
 اأقارب: ما حك ها  مس   ة وال مسنصحمة وال حمفين ما ها يقصح   

عو قليين، باهاا حكم حمفقة اأقارب  واج ة لكن واج ة بشروط آنقكر ا  "َتِ بُ "
 مين ملما حمقصح: يمما فالن أممب عليم  أن تنفق علل فالن من أقمماربمم   ممين يليم من 
ا  ممكن ي صهلمما فلهممقا ملالا  هلمم  أن ي ص، النفقممة بممالكممامممين وال ممكن ي صهلمما جيحليمما
الرجممين لممه ثالث ا ص  وأبصه م صىف ممما لممه أب وممما لممه أبنممال ولممه ثالث ا ص  و ص 

 حمقصح لإل ص   ؤالل يا زيو أحمد أكم معسممممممممر ال يسمممممممم طي  أن ينفق علل حمفسممممممممه
واحو احمفق عليه وال حمقصح: لءوآط وال للو ي  حمقصح: يا زيو احمفق ثليت النفقة، 

 ".أو تَِتمىُتها" وأحمد أحمفق ثليت النفقة، وأحمد أحمفق ثليت النفقة و قا معىن قصله:
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قمو يكصن  مقا الرجمين المقل يطمالمب بمالنفقة عنوه قور  أحمه يعا رات ه الشممممممممممممممهرل 
اقة يأكين ويشممرب باقة عنوه آممكىن، ب سمم احلة لاير و قا الراتب ال يكفيه ياالمخ

عنوه مالبي ما يسممممممم طي  فنقصح: يا ا صته أحمفقصا عليه ت  د النفقة، أما أ مممممممين 
القصت  ص ىومممممممين قصته لكن عليكم أن كضمممممممروا له مالبي وآمممممممكىن فهقا معىن 

 ".َتِ ُب أو تَِتمىُتها" قصله:

  وط وج   النفْ  شروط وج بها، ما هي شر 

شمممممممروط وجصب النفقة منها ما يرج  ا، املنفق واملنفق عليه يعا شممممممممرط م علق -
هب ا، وشرٌط م علق باملنفق عليه، وشرٌط م علق باملنفهق فقط عرفنا أن  ناك شرط 

 أمران: الشرط الذي ه  بينهمابينه ا، وشرط باملنفق عليه، وشرط باملنفق، 

 ي و ص اتفال الوين ال حمفقة م  ا  الف الوين : آمممممممميقكره املؤلف يف اأاُول
 آيقكره.

 : اتفال الوين.الشرط اُول

 القرابة بضابطها القل حمقكره ا ن. الشرط الثاني:

 ا ن تفومممميين القرابة  قا الشممممرط اأوح و ص القرابة تفوممممميلها" ُب يه وإن َعَََّ ا"
ق علل ان أن ينفعلل الن ص ا ش: اما أن تكصن قرابة أ مممصح فيهب علل ا حمسممم

ََ أ مممممممممممصله وان علصا أو قرابة " َف علل  قرابة فروي أب أن ينفق" ولَ َلِده وإن سَََََََََ
أوال ه وان آمممممممممفلصا وان حميلصا  ين يشممممممممم ط يف  قين النصعني من القرابة أن يكصن 
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املنفق وارثاا وال ما يشممممممم ط  ال يشممممممم ط هل  ي ومممممممصر أن يكصن الفري غي وارث 
 غي وارث ي وصر. ي وصر، ي وصر أن يكصن اأ ين

 :مثال عَّ  اُصَ الغير ال ارث 

ااو القل يسمم صحمه يف الفراحلض ااو الفاآممو القل  ص أبص اأم ال يرث، أبص أمه 
مصجص  وليي عنممموه أٌب )حرب وممممات أبص م وممممات أجممموا ه مممما عنممموه اال أبص 
أمه( أب أن ينفق أب اأم علل  قا الصلو وال ما ينفق  أب أن ينفق عليه م  

 حمه ال يرث.أ

 :مثال عَّ  الفرع غير ال ارث 

ابن بن مه أمب أن تنفق علل ابن بن م  حمفي القضممممممممممممممية أب ا حمفال أو العكي 
ابن ال ند ينفق علل ااو من ااه ني كلها ال حمشممممممم ط أن يكصن وارثاا وهلقا قاح 

ات القين  م غي وارثني ليسممصا من العومم " حتى  َذِوي اُرحاِف ِمنهم"املوممنف: 
 أبص اأم، وملين ابن  ال ند.ملين 

ره أو اَل " " آممممممممصاٌل كان  قا اأ ممممممممين أو  قا الفري ليي من الصارثني َحَ َبه ُمْعسََََََِ
أ ممممالا ملين أبص اأم أو  ص وارث لكنه ىهصٌب بأقرب ملاح هل : ااو ىهصٌب 
باأب أو ااو  ىهصبة باأم لكن اأب واأم معسمرين ما عنو م شةل ينفقصن 

ل ااممو أن ينفق أو ال  ااصاب: حمعم أممب أن ينفق  ممقا معىن منممه فهممين أممب عل
ره أو اَل قصله: " نفقة " اهاا اأ مممصح والفروي جتب هلم النفقة وعليهم الَحَ َبه ُمْعسَََِ
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اها كان أ مممممممممممممين ل  فأحمد فرٌي منه ف هب هلم النفقة ب ض النمثر عن كص م من 
 الصارثني أو غي الصارثني ىهصبني أو غي ىهصبني.

ما عوا اأ ممممممممصح والفروي ولممممممممابط من أب عليه أن  ع الثال  من الْراب :الن  
َ  َمن َيرِ ُه بَفْرٍض أو تََ "ينفق من غي اأ صح والفروي من  م  قاح:  " ْعِصيبٍ َو

اهاا غي اأ ممصل والفروي ااا أب عليه أن ينفق اها كان وارثاا من  قا الشممخص 
 .ان وارث بال عويب أو كان وارث بالفرضاملطالب بالنفقة اها كان وارثاا آصال ك

ِبه" َ   َعُم َدْي َنسَََََََ لين فإن كان من هول اأرحام م" ال ِبَرِحمٍ "  "ال ِبَرِحٍم سََََََِ
اخلاح واخلالة فهؤالل يرثصن اها عوم أ مممممممممم اب الفروض وعوم العومممممممممم ات يرثصن 

َ   َعمُ "ب اب مياث هول اأرحام ال يو لصن معنا يف وجصب النفقة.   َدْي سَََََََِ
ِبهنَ  اأ مممصح   ميعا ما آممم ق ما هكرحماه آمممابقاا من أن ع ص ل حمسممم ه القين  "سََََ

 .والفروي يرثصن ح  لص كاحمصا من هول اأرحام  قا معىن الع ار 

عٍ  أو ال" يعا الشممممممممممرط أم يكصن املنفق وارثاا من املطالب " سَََََََ ا ه َورِ َه آَخُرَ 
 ند وارثة بالنسمم ة البن البالنفقة وال يشمم ط العكي ملاح هل : ااو  ملالا  ة 

 وال غي وارثة   ة ترث وال ال ترث  ال يولهلل  قا امللاح.

حمقصح: ابن العم يرث من بنمممد ع مممه م  أن  مممقه الد يرث منهممما الد  ة بنمممد 
حمه أع ه ال ترث منه  ين أب عليه أن ينفق عليها  ال ما أب أن ينفق عليها؛ 

يممه  ن وارثمماا املنفق وال املنفق  عل. العم  من الممقل يشمممممممممممممم ط فيممه أن يكص ممما يرث
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املنفق  ص القل يشمم ط كصحمه وارثاا أما املنفق عليه فال يشمم ط ملاها اشمم طنا  قا  

ََِكَ{]البقرة/ ﴿لآليمممة قممماح:  ََْلُ ذَل علل الصارث أن أل:  [477وََْلَى الْوَارِثِ مِث

 .ينفق

ا أن  قا الرجين يأ ق املياث من  قا الشممممممممممخص لص مات  من جهة املعىن أيضمممممممممما
فممال نم بممال رم ك مما أحممم  لص مممات لصرث ممه فيهممب عليمم  أن ت رم وأن تنفق عليممه، 
 ة لص ماتد ورثها، لص قس نا املسألة  قه املرأ  ماتد وعنو ا ابن عم  يرث وال 
ما يرث  يرث يف بعض الوممصر ما هلا أ ص  وال هلا أع ام يعا حالة من اهللاالت 

  و ص منها لص تومصرحما ا مصجص   يف الصاق يرث، يف  قه اهللالة الد يرث ابن العم
حٌة أمممب أن ينفق عليهممما بقمممور ارثمممه منهممما. لكن العكي  ة ال ترث منمممه لص 
فرلمممممنا أحمه مات ماها يك ب يف املسمممممألة يف الصرثة  يك ب بند عم وارثة وال غي 

يف  نوارثممة  غي وارثممة. اهاا ال أممب عليهمما أن تنفق ملمماٌح من اأمللممة، ي سممممممممممممممماوو 
 ك ا ي ساوون يف املياث.النس ة  

ل يرث  حمفي الشممممممممممممممة  يرثصن وكيين الصزار  ما رأي  لص مات  قا وكان  ص مليصحمي
 فهم يقصلصن  قا ملين املياث ال نم بال رم. 

شرط  َ عَّيهبالمنفمن شروط ا حمفال ي علق  الشرط الثانيحمن قين بعو هل  ا، 
 له املؤلف شرطني قاح:  
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ََع ٍ " -0 ٍَ بمعرو ٍ  سََََََََََ ا ه َورِ َََه آَخُرَ  ٍ  وَعتي َعمََى علل   ممقا ملمماح" أو الَ 
َعمى ٍ "املسممممممممممممألة:  عٍ  أو الَ  ن فإن الع ة اها ماتد يرثها اب" سَََََََََ ا ه َورِ َه آَخُرَ 

أ يهمما فيهممب عليممه أن ينفق عليهمما م  أ مما  ة ا ن من الممقل ينفق  ابن اأخ 
ع ة أب لكن ال أحمه يرث منهاأمب أن ينفق علل ع  ه أم ال  أب أن ينفق؛ 

 .ال ترث منهأن تنفق علل ابن أ يها ال؛ أ ا 

ِر َمن َتِ ُب له" -2 ْْ   قا الشرط اللان و ص م علق مبن  " ما فََ

 بالمنفَ عَّيه شرطان:

ِر َمن َتِ بُ اُول: " ْْ  قا الشمممممممرط اأوح أن يكصن فقي أما شمممممممخص  له "ما فََ
 .اأحمه غغا يقصح: أحمفقصا علةَّ ال أب أن ينفقصا عليه؛ 

بٍ " والثاني: شمممممممخص ما عنوه فلصو لكن الص احلف أمامه " وَع زِه عن َتَكسَََََ 
اهلل مو هلل قوم علل الص يفة فأحما أتيد ل  بص يفة قاح: ال أحما أريو أن أجلي يف 
ال يممد وممما عنممول فلصو أحمفقصا علةَّ حمقصح: ال أممب ا حمفممال عليممه، اها كممان لممه 

وم ال عليه. اها مل أو و يفة قحرفمة أو لمه و يفمة حما مممممممممممممملمة فمإحمه ال أب ا حمف
علل الوحميا كلها ما وجو و احلف، أشممممممم  ين قاح: ما عنول حرفة ما أآممممممم طي  ما 
عنول قور  علل أن أع ين وال يعطصن تسمممممممممممريهلل ا، غي هل  ف هب النفقة وال 

 ال  جتب النفقة له ولص كان   يهلل ال ون ال يش ط أن يكصن مريضاا.
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ََ عن " الشممممممرط اللاليت: ه وَزوجِتهإذا َفضََََََ   م علق  قا م علق مبن" ُق ِت نفسَََََِ
باملنفق، أن يكصن املنفق غنياا ما معىن ال ىن  يعا عنوه فضممممميٌن عن آممممم ة أمصر ما 

  ة 

ه -0 ََ عن ُق ِت نفسَََِ أما الرجين عنوه اليصم مخسمممة لاير  قا حوممميلة " إذا َفضََََ
اال  ليصمه ه ب يأكين ويشممممرب ب كفيه جال أ صه قاح: احمفق علةَّ قاح: ما عنو

 قصت حمفسة ال أب عليه أن يق ط  قصت حمفسه وينفق علل غيه.

 ممقا الممقل قلممد عنممه  ممين حمفقممة اأقممارب  عن قصت زوج ممهيعا: " وَزوجتََِه" -2
قا الرجين   أن حمفقة اليوجة فيها شمم ه باملعاولممةمقومة وال اليول  حمفقة اليوجة؛ 

 حابسها؛ فيهب أن ينفق عليها خبالف حمفقة اأقارب.

ن  ؤالل أحمفقة السمممممممممممممميو علل ع يوه مقومة علل حمفقة اأقارب؛ " يِْهورق" -3
 . ى سني عنوك

اح: املقوممص   نا النفقة قصت حمفسمممه يصمه وليل ه الرجين  قا ق" يَ مه وليََّته" -4 
 يكفيا اليصم مخي لاير تكفة يأ ق يف الومممم ا  برياح فصح ولاير متيي ويف املسممممال

رياح لاير حق المثهرية أو حق املسمممممال ي عشمممممل ب لاير فصح ولاير متيي كم باقة معه 
أو يشمممممرب لنب  مممممار عنوه اليصم عشمممممر  لاير قاح: ال مخي لاير حق اليصم، ومخي 
ا ما يأتصا زباحلن أكن ما ي يسمممر ف  صش اخل سمممة لاير فهال  ا أكن غوا لاير حق غوا
أ صه وقاح اليصم ما عنول أكين وال شمممرب أريو أكين وأشمممرب أحمفق علةَّ قاح: ما 
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ا يقصح: ال أحمفق عليه فاملع م يف كصحمه فالالا عن  عنول اال حق حمفسة اليصم وغوا
قصت حمفسممممممممممممممه ورقيقة ماها  يصمه وليلي ه ما حمع م ا،  اية السممممممممممممممنة، وال ا،  اية 
الشمممممهر وال ا،  اية اأآممممم صي،  ين أصز أن يعطل من اليكا   حمقصح: القل أصز 

لنفقممة اها وجممب عليممه النفقممة ال جتصز أن اعطمماحلممه من اليكمما   ص من ال جتممب لممه ا
 يوف  اليكا .

 الرجين ثيابه م شمقق ثيابه ما عنوه ثصب وعنوه عشرين لاير وطال ه "وَِس ةٍ " -.
أ صه بالنفقة قاح: ما عنول اال عشمممممممممرين لاير حمازح اشمممممممممم ل هبا ثياب أه ب ا، 

ا ما عنول ثياب فهين أب أن يعطة أ اه  حم صح: قالورو أو أه ب ااامعة غوا
 ال بقور الفالين عن الكسص .

كقل  السكىن قاح: أحما عنول  قا امل لغ آأ ف  به اأار الشقة   "وُسْكَن " -4
.  فإحمه ال أب عليه أن يوفعه وال يع م  قا املاح فالالا

ر هذه المصن   هناك أم ر يعتبر الفضَ منها وأم ر ال يعتبر الفضَ منها َذ
 المسعل  فْال:

ٍَ أو ُمتَ " ٍَ من حاِص يعا  قا الرجين علل آ يين امللاح ا ق الو ا  مخسة " َحصِّ
لاير لكن  قا الرجين يف هلل  كاحمه العوممممر وآممممصف يأتيه م الغ أ رم  قا اهللا ممممين 
يف يوه مخسمممة لاير وامل  ومممين وامل صق  بقية اليصم كم  مخسمممة لاير أ رم فهين أب 

ين وا، اهللا ممممممممممأن ينفق وال حمقصح: ينمثر ا، اهللا ممممممممممين بيوه  قاح ل : ينمثر ا، 
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امل  وممممممممممين أ صك جال قاح: أعطا: أحمد أ قت فطصرك ريالني باقة ل  ثالث 
مل  وممين أن  قا يع م فالممالا بالنمثر ا، ارياالت أعطيه ثالث لاير  ليه يفطر؛ 

 .  وان مل يكن حا الا يف اليو ا ن

 ما الذي ال يعتبر في النفْ  ال يعتبر فاضاًل 

 قال المصن   ال   أم ر: 

 قا الرجين عنوه عشممممممر  أالف رياالت ا ن مصجص   " ال من رأِس مالٍ " ل:اُو 
يف  رل الوكان لكن  قه العشمممممممممممر  ألف لاير  ة رأو املاح القل يعيش من ر ه 
يقصح:  قه العشمممر   الف كضمممر ل كين شمممهر ألف لاير و ة الد تكفيا للعيش 

نفق عليه  أعطيه يالكفاف أ صه قاح: تعا، أحمد اليصم عنوك يف الورل عشر  لاير
 ين أب أن ينفق  حمقصح: ال  قا رأو املاح لص احمقص عنه لنقوممممد حمفقة حمفسممممه 

 فال أب أن يوف  له من رأو ماح ال هار .

يقصح له أ صه: بي  السممممممميار  عنوك آممممممميار  بي  آمممممممميارت  " وَ َمِن ِمَّْ ٍ " الثاني:
جين ا حمفال من أ وأحمفق علةَّ حمقصح:  مقا ون امللم  ال أب عليه أن ي ي  أمالكه

  ا ة اها كاحمد  قه اأمالك مما حي ال اليه.

َع ٍ " الثال : الرجين مار عنوه منشار، وعنوه شاكصش، وعنوه أ وات  "وآلِ  َصنَْ
النهار  ومعه مخسمممممممة لاير حق فطصره اليصم أ صه قاح له اليصم" أحمد عنوك مخسمممممممة 

 سممممممممممممممممة لاير الف بي عنممموك أمالك أ رم رو  بي  املطرقمممة يممما أ ة جت لممم  مخ
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أن  لممة الوممممممممممممممن   ممقه  ة الد ينفق علل وتممأكلا حمقصح: ال أممب عليممه هلمم ؛ 
 .حمفسه منها فال أب عليه أن ي يعها

 اتفال الوين و قا آيأش ان شال اهلل هكره.الشرط الرابا: 

  هَ تْسم النفْ  عَّ  عدة أشخاص

 ف  الن امن له عو  أقارب  ين حمقصح: أحمد يا ف" وَمن له واِرثه " قاح املوممنف:
 شصيا وأحمد يا فالن ا ف  شصيا وال كلها علل شخص  واحو  

حمقصح: اما أن يكصن هلا أبٌص أو ليي له أب، فإن كان له أب فاأب ينفر  بالنفقة 
 ه واِرثه وَمن ل" وان مل يكن له أب ف ي اأب تقسممممممممممم عليهم النفقة وهلقا قاح:

َْتَُه عَّيهم عَّ  َقْدِر ِإْرِ هم " املسممممممممممممممألة يُر أ ٍ غ وَمن له واِرثه "" غيُر أٍ  فنَََف
اأو،: غي اأب فاأب آميأش اأب ينفر  لكن غي اأب حمقصح: تقسم عليهم 
النفقة أب علل كين واحو أن يوف  من النفقة حوممممممممة بقور حومممممممم ه من مياث 
 قا الشممممممممممخص يعا  قا رجين له ثالثة ا ص  لص مات يرثصحمه اللالثة فيهب علل 

حي ممال كم  قمماح: حي ممال آمممممممممممممم ممة لاير أحمممد يمما فالن ا ف  لممه   ممقا ثلمميت النفقممة اليصم
 موروف ريالني، و قا ريالني، و قا ريالني تقسم عليهم النفقة آيأش ا ن أمللة.

فيهما أم وجمو  قا الرجين له أمه مصجص   وجوه مصجص  ط عاا المسََََََََََعلَ  اُول : 
  اأمجو  ا جو وارث وليي جو فاآو ماها أب علل ااو  وماها أب علل 

 قاح املونف:
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م املسممألة مات ميٌد عن أم  وجو أقسمم" والثَُّثاِن عَّ  اْلَ دِّ  فَعََّ  اُفِّ الثَُّ ُ " 
 هلمما الللمميت، وااممو لممه لعمموم وجص  مج  من ا  ص  أو فري وارثاأم هلمما الللمميت؛ 

ال اقة وال له اللللان  له ال اقة أ مين املسألة من كم  من ثالثة واحو لءم واثنني 
ها كاحمد أ مممممممممين املسمممممممممألة من ثالثة واحو لءم واثنني للهو اهاا أب علل للهو ا

اامو أن ينفق ثللة النفقمة، وأمب علل اأم أن تنفق ثلميت النفقمة  مقه املسممممممممممممممألة 
 ال ط يق اأوح.

: فيه جوُ  وأخ أقسمممم املسمممألة ااو  هلا السممموو واأخ له ال اقة، التطبيَ الثاني
أين يمأ مق ما  لاير من جموتمه، وأ صه يعطيه الرجمين حي مال كمين يصم آمممممممممممممم مة لاير من 

مخي لاير ط عماا  ص اأ ممممممممممممممين أن النفقمة أعيمان لكن حمقمور ا بالقي ة هبقه الطريقة 
 وهلقا قاح املونف:

ِة السُدُس والباقي عَّ  اُ ِ " و اها يف جو وأخ علل ااو  السو" وعَّ  اْلَ دى
 وعلل اأخ ال اقة القل  ص مخي لاير.

له أب، وعنوه أم، وعنوه ابن أقسمممممممممممممم املسمممممممممممممألة: اأب له اها عنوحما أب، واحو 
السممممممممموو، واأم هلا السممممممممموو، واالبن له ال اقة. كيف تكصن النفقة  علل اأب  

َِْ  َوَلِده"كلهما وهلقا قاح املوممممممممممممممنف:  ٌب فاأب اها كان له أ" واُُ  يَنفِرُد بنَََف
  حموربكم.يعاينفر  بنفقة ولوه  قا معىن املسألة حنن قس نا املسألة؛ علشان 

   هَ ت ب عَّ  المح    نفْ  أو ال 
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ر المصن  ص رتان:  َذ

ره فال نفَْ  له عَّيهماالصََََََ رة اُول : "  يره وأ ه ُم سََََََِ ليي  " وَمن له ابنه فَْ
فيها حمفقة،  قا الرجين له ابن فقي رجين ك ي يف السممممن ما يسمممم طي  أن ي كسممممب 

أخ  علل ال كسممممممممممممممب، لكن لهفقي وعنموه ابن و مقا االبن فقي وال عنموه القمور  
ره "غا  يره وأ ه ُم سَََََََََِ ، وأما حمه فقيأأما االبن فال جتين عليه النفقة؛ " له ابنه فَْ

طنا يف وحنن اشمممممممممم   أحمه ىهصب غي وارثاأخ جتب عليه النفقة ملاها ما جتب  
غي قرابة الفروي واأ ممممممممممصح أن يكصن وارثاا يف  قه الوممممممممممصر  أكن أن يعطيه من 

 .أحمه ال جتب عليه النفقةخ أصز أن يعطيه من اليكا ؛ اليكا  فاأ

ا  اليوجمة واأوال  يف كمين ال يف كمين  ممممممممممممممصر  ال أصز اعطال اليوجة وال اأوال  أبوا
اليوجممة ممما من الممقل يعطة  الرجممين يعطة زوج ممه ال زوجممة امل ومممممممممممممممول ال زوجممة 

 الرجين ا  ر ما يف مشكلة

يف مشمممكلة، ولص كاحمد زوجة لكن لص   اها كاحمد فقي  أصز اعطاحلها من اليكا  ما
كماحممد زوجمة زوجهما غٌا فال أصز اعطماحلهما من اليكا ؛ أ ا تك فة مبنفق ال ا، 
لكن زوجمممة فقي  وزوجهممما فقي قممماح: أحمممما أعطة لليوجمممة  ة ت ممموبر يف الفلصو 
أحسممممممممن من زوجها ملالا ما يف مشممممممممكلة اها كاحمد  ة الد ت وف  النفقة ليوجها 

صز آممممميأش معنا بعو قليين ما القل ليم ه حمفقة شمممممخص  ليم ه حمفقة و ص قا ر ما أ
 زوج ه.
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االبن الفقي واأخ مصآمممممر أما االبن ال يسممممم طي  أن ينفق وأما  إًذا اُول قَّنا:-
 اأخ فليي بصارث فال حمفقة له عليه ا.

َرةه فَنفُْته عَّ  اْلَ دىةِ " الصَََََََ رة الثاني :- تُه ُم سَََََََِ يرةه وَجدى  قا " وَمن أم ه فَْ
وَمن "الرجين عنوه أم وعنوه جو ، اأم فقي  وااو  مصآمر  ف اها قاح املوممنف  

َرةه  تُه ُم سَِ يرةه وَجدى عوم اا   لأقسمم املسألة: عنوه أم وجوه اللليت لءم " أم ه فَْ
 ، وااو  ىهصبة ملاها ىهصبة  ىهصبة باأم، لء ص  والفري الصارث

 

 ةوتسممقط ااوات من كين جه
 

 أم فافه ه وقي ما أشممممممم ههبا 
 فااو  وارثة وال غي وارثة  غي وارثة.  

ِة فَنفُْته عَّ  اْلَ دى " تُه ُم ِسَرةه فَنفُْته عَّ  اْلَ دى يرةه وَجدى قاح يف  "ةِ وَمن أم ه فَْ
 اأو،: ال حمفقة له عليه ا و نا قاح: حمفقة علل ااو  ملاها 

قه ا واج ة ب ض النمثر عن كص ا وارثة  أحمنا قلنا يف حمفقة اأ ممممممممممممممصح والفروي أ 
اامو  غي وارثة ااو  لص غي وارثة أب ا حمفال علل الفروي واأ ممممممممممممممصح ولص مل 

 يكصحمصا وارثني املؤلف هكر امللالني  قا؛ ح  ي ني ل  الفرل بني املسأل ني.

ان النفْ  عَّ  زوج  الشخ :    المسعل  التي بعدها إذاَ 

ه وَمن عَّيََه نفََُْ  زيََدٍ "   قمماح: وعلم منممه أن ع راا حك ممه " فعَّيََه نفََُْ  زوجتََِ
لل ابنمم ؛ اها وج ممد عليمم  النفقممة ع "وَمن عَّيََه نفََُْ  زيٍََد فعَّيََه نفََُْ  زوجتََِه"
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ابن  فقي وليي عنوه فلصو ومسكني تيول واحمفوين من الص يفة و ار ما عنوه 
 ماح وي  يت عن و يفة وال يسمممممممممم طي  أن يأكين أو يشممممممممممرب تقصح: يا ابا تعا،
 مق  مقا أكل  وشممممممممممممممرب  أما زوج   تق ب ا، أبيها أو أمها توبر حاهلا  ين 
  قا   يهلل  حمقصح: ال، من وج د عليه حمفقة شخص  وج د عليه حمفقة زوج ه.  

رجين وجب عليه أن ينفق علل  قا الرلممممممممممممممي  أب عليها أن  "َِظْوٍر ِلَحْ لَْينِ " 
ر يعا لممممممممممممعة  قا المثئينفق علل املرلممممممممممممعة وال ما أب  أب أن ينفق علل املر 

املرلممممممممعة ملو  كم  حصليني فقط ال أب أن ينفق لص مل يفطم حصليني يفطم بعو 
 هل .

 النفْ  ما اختال  الدين فيها أصَ واستثنا : -

  :وال نفَْ  ما اختالِ  ِدينٍ "اأ ين." 

  :يعا رجيٌن له أٌخ مشممممممممرك  ين أب أن ينفق عليه   إال بالَ الِ ، االآمممممممم لنال
جيٌن أع ق الكافر،  قا ر  هصالل الد  ة  مممممصر  احمفال املسممممملم ل ع يقال، اال بال

رجيٌن اها كان أحو ا كافراا وا  ر مسمممملم وفرلممممنا أحمه يرث يف  ممممصر  ا رث 
بالصالل عنو احمعوام العومممممم ات من النسممممممب فإحمه أب عليه أن ينفق عليه ولص 

 م  ا  الف الوين.

و أو ال  حمفال أجين ارلاي الصل  احم قين ا، مساحلين يف حمفقة ا رلاي  ين أب ا
 أب هل    
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َا ل َلِدهِ " ق عنوحما مسممممماحلين ا رلممممماي يف مسممممماحلين ت عل" وعَّ  اُِ  أن َيسََََترضََََِ
 بمسائَ اُ  قال:باأب، ومساحلين ت علق باأم حم وأ 

َا ل َلِدهِ "-0 اها عومد أمه ما له أمه ماتد أمه، اها  " وعَّ  اُِ  أن َيسََترضََِ
 ما أب، اها ام نعد من ا رلممممممماي قالد: ما أريو كاحمد اأم مصجص   أب وال

ا رلممماي  فإحمه أب عليه أن يسممم لممم  له، وأب علل اأم ترلممم  ابنها وال ال  
 آيأش بعو قليين يف أحكام اأم.

ا اها اآممممم لممممم  يقصح: اآممممم لممممم  ويق ب لءم يقصح:  قه فصاتي املرلمممممعة  وأيضممممما
ُُْجَرةِ "قاح:  آو يها وال  ص القل يسو    ص القل يسو  وهلقا ََدَِّي ا  ."ويَُ

ر المصن  لها أربع  مسائَ قال:  بالنسب  للف َذ

اها أرا ت اأم أن ترل  الصلو  ين لءب أن يقصح " وال َيْمَنَا أمىه إرضاَعه" -0
ا فهة أحق  هلمما: ممما ترلممممممممممممممعيممه أين يعممه من  ممقا  ال ليي هلممين أن ين يعممه منهمما أبمموا

 بإرلاعه.

ا طمال مد با رلمممممممممممممماي هلا أن ترتضمممممممممممممم ، واها ام نعد من اه" وال يََُّْزُِمهَا" -2 
ا رلمممممممماي ليي له اليامها يقصح: اال ترلممممممممعيه  قا لص كاحمد مطلقة وال لص كاحمد 
زوجة وح يف اهللالني مجيعاا واها زوج ه يف ال يد قالد: ال ارلمممممماي ما ُل يف  قه 

خ ِ  رةٍ ِإالى لضَََرو  وال يََُّْزُِمها" اأمصر شمممصف له واحو  ترلممم  قاح املومممنف:  َ
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آمممممممممصال كاحمد يف ح اله يعا كاحمد ك ه أو كاحمد مطلقة منه ال يليمها أن " تََََِّفه
 ترل  اال يف حالة الضرور  اها رفض أن يق ين ثول غي ا.

3- " َِ   قالد: واهلل أحما برلمممممم  لكن تعطيا أجر  برلمممممم "ولها طَََُّب ُأجرِة اْلِمْث
ولها " بلمة قالصا: حمعم هلا هل ولمول وولموك لكن تعطيا اأجر  هلما هلم ، واهللنما

 َِ  قاح: ال ترلمممممممعيه تريوين أجر  آمممممممأعطيه الصلو أ د؛ أ د" طَََُّب ُأجرِة اْلِمْث
اهلل و هلل عنو ا رلمممممماعة  ة ترلمممممم  ب الش قالد له: ال تعطيه أ    أحما أريو 

يُرها ول  َأْرَضَعه غ" :-رمحه اهلل–أن أرل  وأريو أن أ ق فلصو ماها قاح املؤلف 
انْت أو َتْحَتهَم ى   ".انًا بائًِناَ 

ا ن الرجين ا  ر  ين من حقه أن أنعها من ارلممممممممماي ولو ا من اأوح وال  -4
 ال 

َُوىِل ما لم قال المصََََََن : " ُعها من إرضََََََاِع وَلِد ا وإن تَََزوىَجْت آَخَر فَّه َمنَْ
َطرى إليها ا ماها الصلو ما رلممممممممممممة أن يق ين اال ثويها زوجها ااويو يقصح: " َيضَََََََََْ

ترلممعينه فالممية أحمد كضممر ل اأوال  وتنشمم لني عن ال يد فقاح: ال ما ترلممعيه 
له حق أم ال  له حق لكن اها رفض الرلمممممممممممي  ثول غي ا والمممممممممممطرت ا، هل  

 .أن  قا فيه حفظ للنفيفليي له أن أن ؛ 

وقو آممم قد معنا  قه املسمممألة يف باب عشمممر  النسمممال وتنص الع ار  "لصه من  من 
 ها، ومن ارلاي ولو ا من غيه اال لضرور ".اجار  حمفس
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 واهلل أعلم، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني.

م  أن  قا امل  قة القل  ص يف حمفقة الرقيق مهم يف قضمممممممممممية أن الناو يمثنصن أن 
الرل أن ا آممممممممممممممالم  لم الع يمممو و لم الرقيق والعكي ترون ا ن املؤلف م  أن  

 ور هكر آد حقصل للع و علل آيوه أشيال أكن ما حيولها.ك اب املخ 

أحيماحمماا واحمو أكن ولموه أكن أن ي خين عليه هبا، وهكرو ا آمممممممممممممم ة أشمممممممممممممميال من 
اهللقصل آنقكر ا يف الورو القا م ان شال اهلل واهلل أعلم، و لل اهلل وآلم علل 

 حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني.

ا كان الرلممماعة حنن حم كلم اأم م  وجص  اأب اأم أب أن تنفق علل ولو ا اه
ال ما أب عليها أن تنفق م  وجص  اأب ما يسمممم طي  أن يرلمممم  لكن يسمممم طي  
أن يسممممممم أجر، اها ما مصجص    قه  مممممممصر  الضمممممممرور  حنن حمصجب عليه النفقة عنو 
عوم امكان احمفال اأب ففة الوممممممممممممممصر  الد تقصح ملالا افرض أحمه اأب ما وجو 

أو ليي عنوه فلصو كقل  فهقه  صر  الضرور  املؤلف قاح: اها  أحو أن يرلعه
 الطر ا، ل نها وجب عليها هل .

 بالنسب  لَّم اري  حال  الرضاع : -

الرلمممممماعة ال مياث فيها االبن من الرلمممممماعة ال يرث الرلمممممماعة ال تفيو شممممممةل يف 
أن ينفق  باملياث، أ مما فقط يف ال  رمي واثرميممة  ون املياث ح  النفقممة ال أمم

 علل ولوه من الرلاعة ال تؤثر يف النفقة ااا تؤثر يف ال  رمي واثرمية فقط.
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و مممممممممين اهلل واهلل أعلم، و ممممممممملل اهلل وآممممممممملم علل حم ينا ى و وعلل  له و ممممممممم  ه 
 أمجعني.
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 الدرس ال احد والست ن
ني، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العامل

 و لَّل اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و  وعلل  له و   ه أمجعني، أما بعو... 
أن يُفُقهنمما يف المموين وأن يُعُل نمما ممما ينفعنمما وأن ينفعنمما مبمما  فنسمممممممممممممممأح اهلل 

 علَّ نا وأن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا؛ احمه ول هل  والقا ر عليه.
   أما بعو...

قه علل يف الف ]زاد المستْنا في اختصار المْنا[  فهقا  رٌو من  روو شر 
 تعا،.  مق ب ا مام امل هَّين/ أمحو بن حن ين 

 وكنا قو و لنا يف  قا الك اب ا، فقه اأآر  ا، أوا ر باب النفقات.
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َه(  )فص
ثيًرا، وإن اتَى  ًّْاَ  ْكَن ، وأال ُيَكََِّّفه َمشَََ ِْه طعاًما وَِسََ ًة وسََُ ا َفَْ وعَّيه نَفُْ  رقي
ِر عَّ  اْلُمخارََجِ  جاَز، ويُريُحه وقَت الْائَِّ  والن ِف والصالِة، ويَُْرَُِبه في السفَ 

ه َأمََ ه َوِطَوها أو َزوىَجها أو  ه، وإن طََََّبتَْ ه أو بَاعََ ا زوىجََ َْبًََ ، وإن طََََّب ِنكَاحًَ َع
 باَعها.

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

 و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال عووان اال علل المثاملني، و لَّل اهلل اهلل
وآمممممممممممممملم وبممارك علل حم ينمما ى ممو  وعلل  لممه وأ مممممممممممممم ممابممه أمجعني، اللهم اغفر لنمما 

 ولشيخنا ولل سل ني يا رب العاملني. 
  .)فصَ(تعا،:  قاح املونف 

تعا، يف  قا   قا الفومممممممين ي كلم عن حمفقة الرقيق، وقو هكر املومممممممنف 
الفومين مسماحلين أ رم مما ي علق بأ ب السيو م  ع وه أو مملصكه، ويف  قا ال اب 

.. بالمناسب و ر ٌّ علل القين ي ه صن الشريعة وي ه صن الفقه بأ ا اآ قَّد الناو، 
فإن  قه شممممُ هٌة آمممماقطة، و ة شممممُ هة من يقصح: "أن الشممممريعة جالت باآمممم قال 

ال كان مصجص اا،   جالت الشممممممممممممممريعة فأغلقد كين الناو" ال، بين ان االآمممممممممممممم ق
أبصاب االآمممممم قال وف  د كين أبصاب كرير الع يو؛ فهعلد الكفارات كلياا منها 

 َمْحَرفٍ من ٍم َمْن َمَََّ  َذا رَحِ و »فيه كليين رق ة، وجعلد الع ق حيومممممممين بالسمممممممراية 
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ََ عَّيَه حمو؛ فهممقا ا، وأغلقمد مجي  أبصاب اآمممممممممممممم قمال الع يمو االَّ من طريق  و «َعَت
 ال اب يقكر ل  مجلةا من ا  اب امل علقة ب عامين السيو م  ع وه: 

 أوح أ ب وأوح واجب من السيو جتاه ع وه قاح:
ِْه طعاًما وَِس ًة وُسْكَن )  .1  .(وعَّيه نَفُْ  رقي

اهن.. الصاجب اأوح من السمممميو جتاه ع وه: أحمه أب علل السمممميو أن ينفق علل 
 لطعام، والكسص ، والسكىن.ع وه، و قه النفقة تش ين: ا

ثيًرا) .2  .(وأال ُيَكََِّّفه َمَشًّْاَ 

قًّا مشممممممممقةا كلي ا  ارجةا عن  الصاجب اللان: أالَّ يُكلف السممممممميو ع وه شمممممممميئاا ُمشممممممممه
 املع ا ؛ فال أصز له أن يكلفه بقل .

َْا عَّ  اْلُمخارََجِ  جازَ ) .3   .(وإن اتَىَف

 ة  م  ع وه علل املخارج  قه مسألة يف الع يو:  ين أصز للسيو أن ي فق
ممما معىن املخممارجممة  أن ي فق؛ يقصح: "واهلل يمما ع ممو يمما فالن، اه ممب وترزَّل اهلل، 
وا ف  ل يف كين يصم ملالا مخسممممممممني لاير وال اقة توممممممممرف فيه"  قه  ة املخارجة؛ 
َ شَََهٍر شَََيًوا معَّ ًما وي عَ له التصَََر   َ ي ٍف أوَ  أن ي عَ عَّ  الرقيََ 

 ضاا جاحلي. ، فهقا أيفي الباقي
: و ص اها كان هل  القور املطلصب بقور كسمممم ه أو أكلر، لكن اشَََترط ا شَََرطًا

أما لص طلب منه ما يعهي عنه؛ فإحمه ال أصز هل ، قاح: "ان كاحمد قور كسمممممممم ه 
 فأقين بعو حمفق ه". 
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  .( ِ ويُريُحه وقَت الْائَّ)الراب  من الصاج ات جتاه الع يو: قاح:  .4

ر؛  قا بشممر واحمسممان، ال أصز للسمميو أن يشممم له ليين الع و ما  ص يشمم  ين ليين  ا
 و ار، أب أن يرحيه يف ثالث أحصاح؛ قاح:

  وقممد القيلصلممة يف وآممممممممممممممط النهمار يعطيممه (وقََت الََْائَََّ ِ ): أواًل :
 فر ة يرتا . 

 :وقد النصم.  :(والن فِ )  انًيا 
 وقد الوال ، واملرا : الوال  املفرولة.(والصالةِ ):  الثًا : 

ََْب ً ) الصاج ات جتاه الع و:اخلامي من  .5  . (ويَُْرَُِبه في السَفِر َع

 قا السممممميو آمممممافر م  ع وه، وما عنو م اال  يين واحو والَّ مركصب واحو، فهين 
أصز للسمممممميو أن يركب طصح الطريق وي ك الع و ماشممممممة علل رجليه والَّ ما أصز  

به في السَََفر عْب (قاح: "ال أصز هل ، بين احمه  هل ، يعا  ا،اها اح ال  )يَُر
 يركب  ص ال عض وأعين الع و يركب ال عض، يركب تار ا وأشة أ رم.

 . (وإن طََََّب ِنكاًحا)السا و من واج ات السيو جتاه ع وه:  .9

 مين أب علل السمممممممممممممميو أن ييوجه  عنوحما  -الع مو ي  ل ي يول-اها طلمب اليوال 
إن طََََّب ِنكاًحا و )اح: الع و أو اأمة، بالنسممم ة للع و؛ خُييَّ السممميو بني  يارين ق

 : (زوىَجه أو باَعه
  .اما أن يُيُوجه 
  .واما أن ي يعه 
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 : (َعهاوإن طََََّبْته َأَم ه َوِطَوها أو َزوىَجها أو با) واها طل  ه اأمة  ثالث  يارات:
 نفس الخيارات: 

  .اما ييُوجها 
  .أو ي يعها 
  . أو يطأ ا؛ لي وين ا عفاف بقل 

 ين الع يو.  قا بالنس ة ملساحل
تعمما، ا، بمماب  يف النفقممة علل ال همماحلم، ويف  ممقا    احم قممين املوممممممممممممممنف 

ا يسمممممممممممممم ل اليصم "حقصل اهلليصان"، واحممثر مممماها يقصح الفقهمممال  ال ممماب الكالم ع مممَّ
  ماها أب علل مال   قه ال هاحلم ، 
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َه   ()فص
عنه، وال  زُ  ِ عْ تََ  اها مََّ مِّ حَ ها، وأالى يُ حُ َِّ صََََََْ ها وما يُ يُ ْْ ه وسَََََََ بهائمِ   ُ َّْ وعَّيه عَ 

ها أو عِ يْ عَّ  بََ  رَ بِ جْ ها أُ تِ َْ فَ عن نََ  َ زَ ها، ف ن عَ دَ لَ وَ  ر  ضََََََََََُ ها ما يَ من لبنِ  بَ َِّ حْ يَ 
 .تْ ََّ ََ ها إن أَ حِ بْ ها أو ذَ إجارتِ 

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
َه   . ه(بهائمِ   ُ َّْ : وعَّيه عَ )فص

: أب عليه أن يعلفها؛ ال أ ها، صز يقصح: "واهلل  ة ملكة، أحما أتوممممممممرف فيأوالا
آمممأتركها ال أُأكلها وال ُأشمممرهبا" ال أصز له هل ؛ أ ا هات رو   ى مة  فال أصز 

)عَّيََه هكر أن امرأ ا   لممد النممار هبر ، فهنمما قمماح:  تركهمما ح  متصت، والن  
 . عَّ  بهائمه(

 . ها(يُ ْْ )وسَ . 2
 ثاحمياا: عليه أن يسقيها. 

 . ها(حُ َِّ صْ يُ  )وما. 3
 وما يول ها مما ك ال اليه.

 . عنه( زُ  ِ عْ ها ما تََ ََّ مِّ حَ )وأالى يُ . 4
ما أصز حيُ ين علل  قه ال هاحلم مقواراا تعهر عنه وال تسممممممممم طي  محله ويضمممممممممر ا، 

 أيضاا  قا ال أصز.
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 . ها(دَ لَ وَ  ر  ضُ ها ما يَ من لبنِ  بَ َِّ حْ )وال يَ . 5
ولٌو  ممممممم ي حي ال ا، الرلممممممماعة، فال أصز أن  اها عنو ا شممممممما  أو عنوه بقر  وهلا

 حيلب من ل نها ما يضر بالصلو، حيلب لكن يُ قة للصلو ما حي ال اليه. 
 .ها(تِ َْ فَ عن نََ  َ زَ )ف ن عَ  .2

نت أ قا واحو يقصح: "عنول هباحلم وال أآ طي  أن أحمفق عليها"، ماها حمقصح له  
 مخيىر بين  ال   أم ر:  

 . ها(عِ يْ عَّ  بََ  رَ بِ جْ )أُ  اُول: -
 اأوح: ال ي ، حمقصح له: يا أ ة بعها ملن يطع ها أو يق ها. 

 . ها(الثاني: )أو إجارتِ  -

اللممان: يؤجر مما، يقصح: "أُجر  ممقه النمماقممة ملالا أو ال عي، و ممق من  ممقه اأجر  
 وأطع ه".  
 . (تْ ََّ ََ ها إن أَ حِ بْ )أو ذَ  الثال : -

َََّت( كصالا فهنمماك  يمماٌر ثممالمميت: و ص ؛ ان كممان  ممقا اهلليصان مممأ)أو ذبحهََا إن أَُ
 أن يق ها ويأكلها، وان مل يكن مأكصالا في قل عنوه اخليار اأوح واخليار اللان. 
 مقا مما ي علق ب ماب النفقمات مبما فيمه حمفقة اليوجية وحمفقة اأقارب وحمفقة امل الي  

ا، باب  مهم ُ  م به قسم فقه  تعا، وحمفقة ال هاحلم،   احم قين املومنف 
  و ص باب اهللضمماحمة، وكلٌي من النياعات اليصم يف اثاكم اأآممرية أو ىاكم اأآممر 

 اأحصاح الشخوية كوين علل قضية اهللضاحمة، ف ا حكم اهللضاحمة 
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 [باُ  اْلَحضان ِ ]
ُْْرَب   َ  بهَََا أفٌّ  م أُمىهََاُتهَََا ال ََُح ُب ِلِحْفِظ صََََََََََغيٍر وَمعت ٍه وَم ن ٍن، وا َت ََِ

ُْْرَب ،  م أ ه  م أُ  ََال ََذلََ ،  م ُأخََته ف هَ  ََُ ات دٌّ  م أُمىهَََ ََذلََ ،  م جَََ هَ  مىهََاتََُ
َذل ،   َ اته ُب يِن،  م ُفٍّ  م ٍُ   م خَالَ ه ُب يِن،  م ُفٍّ  م ٍُ   م َعمَى
 م خاالُت أمِّه،  م خاالُت أبيه،  م َعمىاُت أبيه،  م بناُت إخ تِه وأخ اتِه،  م 

ه وعمََاتََِه،  م بنََاُت أعمََاِف أبيََ اِت أبيََه،  م لبنََاُت أعمََامََِ بََاِقي ه وبنََاُت َعمََى
ان أُنث  فِمن َمَحارِِمها،  م ِلَذِوي أرحاِمه،  َبِ  اُقرِ  فاُقرِ ، ف نَ  الَعصَََََََََََ
َََََّْْت إل  َمن  تََ ٍَ انَْ ََان غيَر أهََ ٍَِم وإن اْمتَََنَا َمن لََه اْلَحضَََََََََََانَََُ  أوَ   م لحََا

، وال لكافِ  ٍَ ، وال مسَََََََََّم عَّ ٍر بََْعَده، وال َحضََََََََانََ  ِلَمن فيه ِرقٌّ وال لفاسََََََََِ
ََْد، ف ْن زاَل الماِنُا رََجَا إل  َحِّْه،  ِلُمَزوىَجٍ  بَعْجَنِبيٍّ من َمحضََََ ٍن من حيَن َع

ُْه آمن ُكَنه، وه  وطري َفًرا ط ياًل إل  بٍََََّد بعيٍد لَيسَََْ اِن، وإن َأراَد َأَحُد أَبَََ ْيِه سَََ
 ْكَن  فلُمِِّه.ها أو لَّس  فَحضانُته ُبيه، وإن بََُعَد السَفُر لحاجٍ  أو قََُرَ  ل

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

  .(باُ  اْلَحضان ِ )قاح: 
 أوح مسألة: ُحكم اهللضاحمة، ما حك ها  

  .(َتِ ُب ِلِحْفِظ صغيٍر وَمعت ٍه وَم ن نٍ )قاح: 
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و أن حمعلم  قا؛ أن اهللضممماحمة ال ب )ت ب(أوح مسمممألة : أن اهللضممماحمة واج ة؛ قاح: 
 واج ة. 

لكن  ين  ة واج ة علل اأعيان والَّ واج ة وجصباا كفاحليًّا  اأ ممممممممممين: أحمه وجصٌب  
 كفاحلة، ويوح عليه ما يأش بعو قليين. 

 لكن  ين أصز ترك الطفين بوون حضاحمة   ال أصز هل ؛ فإحمه يضي  وال أصز. 
 أ ناف.  ما ىين وجصهبا  اهللضاحمة واج ة جتاه م،ن  ثالث

  .(َتِ ُب ِلِحْفِظ صغيٍر وَمعت ٍه وَم ن نٍ )قاح: 
 : ت ب لحفظ  ال   أصنا 

 الو ي. الصن  اُول : 
 و ص قس ان: امل ُيي وغي امل يي، ويو ين يف  قا أ الةا الطفين ق ين ال  ييي. 

 :املع صه.  الثاني 
  اجملنصن. والثال : 

، لكن اجملنص ممما الفرل بني املع صه واجملنصن  املع صه: يمُمو ا قليالا ن ال يمُمورك رك ا راكمما
 شةل. 
 يقصح: 
 مَََََا فَرق معت ٍه عن الم ن نِ  

 فََََََعوله يََََََكََََََ ن ذا اخََََََتََََََالِل   
َر زانَي فَي الَمَت ِن   إذ جَََََا  َذ
 فَََي عََََََََََََّْه والَََثَََََانَََي ذو زوالِ 
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 لكن تسَََاوي الُحكم غير خاِ   
  

ََلحََنَََََا ِ  َََّ  ل ََخََُ ََهََمَََََا وال ََن ََي  ب
  
 من كالومممممممممم  امل يي؛ أحمه عنوه شممممممممممةلٌ اهللنفية  الفصا وقالصا: "ان املع صه ُحك ه  

ا، وال  ا  راك"، أممما اهللنممابلممة ليقصلصن: "املع صه ُحك ممه ُحكم اجملنصن، ليي مكلفمما
 توهلل منه الع ا ات وال الطالل ا،   ره".  قا للع و الفقي. 

 قه املسممممممألة اللاحمية و ة: م،ن القل جتب له اهللضمممممماحمة   قه اأ ممممممناف اللالثة، 
وهكر رُت اا   تعا، ة  اأحق باهللضاحمة، طصَّح املونف م،ن اأحق باهللضماحم

 كلي  اسكها بال تيب: م،ن اأحق 
َ  بها أفٌّ ) ََُح  . (وا

اأم، اها ما ت  ل  اها كاحمد اأم ال تريو أن كضممممممن اأوال  تأ  والَّ ما تأ   اها 
قا: أن   يف بعو ا جو  متسمممممممممممممم  اأوال  واهلل و هلل تأ  اأم  ال تأ ، فُعلم من

 . )واُحَ بها(ليي املقوص  الصجصب؛ الكالم  نا ا ن  )ت ب(قصله: 
َال :  ين اهللضممممممممماحمة حقٌّ أو واجٌب  "واجٌب عنو ال واف ، حقٌّ عنو ال نازي" سَََََََ

  كقا قاح بعض أ ين العلم: "ا ا واجٌب عنو ال واف  حٌق عنو ال نازي". 
 : الصجصب الكفممماحلة، واالَّ وعلل كمممين حممماح.. فهة اها قلنممما: "ا ممما واج مممة" فممماملرا

 فاأم  ة أحق، لكن اها مل كضن احم قلد اهللضاحمة ا، ما بعو ا. 
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ممماها يعا "واجممب عنممو ال ممواف "  لص قلنمما: "واجممب عنممو ال ممواف " يعا: لص أن 
اا ي  ترك اهللضممممممممممممممماحمممة، يممأوصن والَّ ال  تركصا الصلممو يف حممالممه ال تربيممة وال ت ممقيممة، 

 يأوصن  حمعم. 
مجيعاا أو يأ    ر واحو يف ال تيب و ص اهللاكم القالمممممممممممة  اهلل أعلم   ين يأوصن
 ال أ رل. 

ُْْرَب )اأحق هبا   ُْْرَب  فال َ  بها أفٌّ  م أُمىهاُتها ال ََُح  .(وا
اأم ممما ت  ل أو غي مصجص   أو تنممازلممد ين قممين ا، اامو ، أل جممو   أم اأم والَّ 

عماليمة وقري مة أيه ما أو،  القري مة، وهلقا  أم اأب  أم اأم وان علمد، لكن لص يف
 . )الْربي فالْربي(قاح: 

  .( م أ ه )
   اأب. 
ذل )الراب :    .( م أُمىهاتُهَ 

ذل (  ؛ أم اأب، أم أم اأب و كقا. ) م أمهاتهَ 
 .( م َجدٌّ )  اخلامي: 

 كقل  ااو  نا اأقرب فاأقرب. 
ذل )   .( م أُمىَهاتُهَ 

   أمهات ااو. 
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ي )الْربيعا:  )َذل (  )َذل (؛ أن أكلر من مر  يقكر )َذل (ماها يعا 
 .فالْربي(

  .( م ُفٍّ ،  م ُأخته ُب ينِ )
 يعا:   أ ٌد أم.  ) م ُفٍّ(

  .( م ُ ٍ )
 يعا:   أ ٌد أب. 

  .( م خال ه ُب ينِ )
 يعا: أ د أبيه أ د أمه الشقيقة.  )خال ه ُب ين(

شممممممممممممممقيقممممات وأ صات غي شممممممممممممممقيقممممات، اأون، من  أ صات أممممم  هلمممما أ صات 
 الشقيقات. 

  .( م ُفٍّ )
   اها أم  هلا أ د أم فهة بعو ا و كقا.

  .( م ُ ٍ )
   اخلالة أب. 

ذل )  َ   .( م َعمىاته
ذل (  يعا:   ع ٌَّة شقيقة،   ع ٌة أم،   ع ٌة أب.  ) م عماتَ 
 اأب".  : "تقومي اأم عللتالحظ الْاعدة هنا
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  .( م خاالُت أمِّه)
 كقل ؛ الشقيقة،   أم،   أب.  ) م خاالت أمه(

  .( م خاالُت أبيه)
 كقل . 

  .( م َعمىاُت أبيه)
 كقل .

 .( م بناُت إخ تِه وأخ اتِه)
ما رأيكم: يف تقومي يف بنات ا  ص   بند أخ شممممقيق،   بند أخ أم،   بند 

 أخ أب. 
ظ أحمممه قمماح:   ومل يقممين   أ صاتممه؛ ل سممممممممممممممماو مما يف ات إخ تََِه وأخ اتََِه() م بنََالحه

 الورجة.
  .( م بناُت أعماِمه وعماتِه)

 حمفي القضية كقل .
  .( م بناُت أعماِف أبيه وبناُت َعمىاِت أبيه)

 حمعم، رت ٌة واحو .
  .( م لباِقي الَعَصَبِ  اُقرِ  فاُقر ِ )
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َبِ  اُقرِ  فاُقر ِ ) ، وكان لص احم قلد ا، العومممممممممممممم ة؛ لكن ( م لبَاِقي الَعصَََََََََََ
اثضمممصحمة أحملل، فنقصح: حمنمثر..  ة  قه الومممع ة يف  قا القريب ان كان ىارمها 
فهص علل حقمممه واالَّ فال يكصن علل حقمممه بمممين يُن قمممين ا، من بعممموه، ولمممقا قممماح: 

ان أُنث  فِمن َمَحارِِمها)   .(ف نَ 
 ا، م،ن بعوه.  فال بو أن يكصن من ىارمها، ان مل يكن من ىارمها حمقلنا

واثرمية  نا ح  لص كاحمد اثرمية ليسمد بالنسمب، ح  لص كاحمد بالرلاي، م  
أن الرلمممممماي ال   ين له يف ترتيب اهللضمممممماحمة، لكن املقومممممممص : وجص  اثرمية؛ أن 

  قه أحملل و قا هكر.
  .( م ِلَذِوي أرحاِمه)

 يعا: غي العو ات، من بقية القرابات غي الصارثني.
َِمٍ  م لح)   .(ا

   لل اكم و ص القالة. 
املسمألة الرابعة يف ال اب: احم قاح اهللضماحمة،  ين تن قين اهللضاحمة من شخص    ر  

 هكر املونف احم قاهلا يف حال ني: 
  .(وإن اْمتَََنَا َمن له اْلَحضانَ ُ )قاح:  االمتناع  اُول :

: "مش صلة، صحاأم قالد: ما ت  ل كضمن، تق )امتنا(احم قلد ا، من بعوه، اها 
 ما عنول اآ عوا  لءوال " احم قلد اهللضاحمة ملن بعو ا. 

ٍَ ): الحال  الثاني  من أسبا  انتْال الحضان  ان غيَر أه   .(أوَ 
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؛ ككصحمه فاآقاا، أو كصحمه ال يرعل  اها كان القل عليه الوور يف ال تيب ليي أ الا
 وال حيفظ  قا اثضصن، فإ ا تن قين ا، من بعوه. 

ر المصن  أربع  أصنا  قالالمسعل   :  الخامس : َمن ال حضان  لهم، وَذ
  .(وال َحضانََ  ِلَمن فيه ِرقٌّ ): اُول -

ََه رق( ََه رقٌّ(الع مممو، وملممماها قممماح:  )لمن في  ومل يقمممين للع مممو  ليشمممممممممممممم مممين )لمن في
 امل ع،ض. 
ٍَ ) الثاني: -   .(وال لفاِس

) ٍَ صََغير فظ الُن المْصََ د بالحضََان : ح؛ فال حضمماحمة للفاآممق؛ )وال لفاسََ
 ، والفاآق ال يكصن ممثنة اهللفظ. والم ن ن

  .عَّ  مسَّم( وال لكاِفرٍ ): الثال  -
 .  الكافر ال يكصن والياا علل مسلم 

َْدَ ) الرابا: -   .(وال ِلُمَزوىَجٍ  بَعْجَنِبيٍّ من َمحض ٍن من حيَن َع
 ،يعا لص فرلممممممممنا أن اأحق  ة اأم،  قه اأم طُُلقد وا  لفصا وأ قت اأوال 

فُخط مد وُزُوجمد، يسممممممممممممممقط حقهما يف اهللضمممممممممممممماحمة، ط عاا اها ُزُوجد بأجن ٍّ من 
 اثضصن، أما لص ُزوجد بقريب  من اثضصن فال يسقط بين ي قل حقها. 

اها ُزُوجد بأجن ٍّ من اثضممممممصن، م  يسممممممقط حقها مهن الو صح والَّ من العقو  
 ال يش ط الو صح.  )من حين العْد(قاح املونف: 
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ه أربعة مسمممممممقطات لل ضممممممماحمة، اها زالد؛ فأآممممممملم الكافر، أو ع ق الرقيق، أو  ق
  لهلل الفاآق، أو طُُلقد امليوجة من أجن ،  ين يرج  اليهم اهللق  

  .(ف ْن زاَل الماِنُا رََجَا إل  َحِّْه)قاح: 
 أو رج  ا، حقه،  قه مسقطات اهللضاحمة.  )رجا إليه حْه(
 مسألة، و ة آفر أحو اأبصين: ا،  تعا،   احم قين املوُنف 

ا ن رجمين  ص وزوج مه كماحمصا ملالا يف املموينة   تفرقا؛ طلقها و ممممممممممممممار بينهم ملالا 
طفين ع ره ثالث أو أرب  أو مخي آممممممممممممممنصات،  ين  قا الطفين يكصن عنو اأب 

 والَّ عنو اأم  م،ن اأحق  اأحق اأم ك ا قلنا. 
د: مسممممممممممممممافر ، وينقلصن ا، جو ، اأم أ مقته، اها أرا ت اأم أن تسممممممممممممممافر، قال

ينقلصن ا، آممكاكة، ا، أل مكان، فهين ي قل حقها يف حضمماحم ه ومهن حقها أن 
 تن قين به ا، بلو    ر أو ال  

واالح  اح اللان: أن يكصن اأب  ص القل يريو أن يسمممممممممافر،  قا  ص مقومممممممممص  
  .(َفًرا ط ياًل ِه سَ وإن َأراَد َأَحُد أَبَََ يْ )املونف من  قا ال فويين، فقاح املونف: 

: عنوحما السفر حمصعان:   أوالا
  .آفٌر طصييٌن 
  .وآفٌر قوي 

-ياا فهقا له ُحكم، وان كان قومم -يعا: ا، بلو  بعيو–فإن كان السممفر طصيالا 
 فسيأش حك ه بعو قليين.  -ا، بلو  قريب
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 .   بٍَّد بعيد(لإ وإن َأراَد َأَحُد أَبَََ ْيِه َسَفًرا ط ياًل )حم وأ بال لو ال عيو قاح: 
، بعيو والَّ ال  بعيو. )إل  بَّد بعيد(  ؛ تسافر من املوينة تق ب آكاكة ملالا

ط عاا عنوحما اح  اح أن اأب القل يسمممممممممافر واح  اح أن اأم  ة الد تسمممممممممافر، 
وألٌّ منه ا أرا  السمممفر في   ين احمه آمممافر لع ين أو لييار  ويرج  أو آمممافر من قالا 

 للسكىن يف هل  ال لو. 
يٍد إل  بٍََََّد بع)  وأ اهللالة اأو، و ة للسمممممممممممممكىن؛ ان كان آمممممممممممممافر للسمممممممممممممكىن:حم

  .(لَيْسُكَنه
 له حال ان:  -ُيسكن ا ن يسكن وينقلصن آكاكة-فله حال ان 

ُْه آمنانِ )وه  اهللالة اأو،:    .(وطري
ل لو، يعا: ا )وه (أن يكصن  قا السممفر أو  قا ال لو  من، وطريق السممفر  مناا، 

  .(فَحضانُته ُبيه)ف ينئق  اهللضاحمة ملن   ريْه آمنان()وه  وط
آمممممممصاٌل كاحمد اأب  ص املن قين أو  ص املقيم، يعا اف ض أن  )فحضَََََانته ُبيه(

،  ين تأ ق الصلو والَّ ت كه   سممممممممممكن ت-اأم تسممممممممممافر وتق ب ا، آممممممممممكاكة ملالا
 ت كه، يسقط، يوي اأحق  نا اأب؛ حضاحم ه أبيه.  - ناك

ي: اأب  ص القل يريو أن يسمممافر، فاهللضممماحمة ملن  اأب والَّ اأم  اف ض العك
 اأب أيضاا. 

  اح  قا االح )وه  وطريْه آمنان(اهن.. اهللضاحمة يف  قه اهللالة لءب، قصله: 
 اأوح. 
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 أو طريقممه وصفممان، أو أحممو مما -يعا: ال لممو- )ه (االح  مماح اللممان: أن يكصن 
ن  لل قيم؛ أن ال رض من اهللضاحمة حفمثه، و قا وصفاا، ف اها حمقصح  اهللضاحمة مل

 ين قين ا، بلو وصف، حمقصح: ال، املقيم منه ا أحق. 
ا  لكن السممممممممممفر ليي للسممممممممممكىن وااا هللاجة  -حمفي اهللالة–ان كان السممممممممممفر بعيوا
  ويرج ، ف ا اهللكم 

 .(أو قََُرَ  لها أو لَّس ْكَن  فلُمِّهِ  وإن بََُعَد السَفُر لحاج ٍ )
ا، وهلمما حممال ممان: ا ن اهللممالممة  اللمماحميممة، قلنمما اهللممالممة اأو،: أن يكصن السممممممممممممممفر بعيمموا

 (اج ٍ وإن بََُعَد السَفُر لح)، قاح: )لحاج (للسكىن أو هللاجة،  قه  ة اللاحمية: 
 اهللضاحمة أمه.  )ُمه(ما حك ها  قاح املونف: 

ا هلا حال ان  : -ريباها كان آمممممافر ا، بلو ق-حمأش ا ن ا، ال لو القريب، وأيضممممما
أو )اما للسمممممممكىن، أو هللاجة ويعص ، وال فرل بينه ا، قاح املومممممممنف يف اهللال ني: 

  .(قََُرَ  لها
ن  لءم  لل ماجمة؛  )لهَا(

،
يعا: أو قُرب السممممممممممممممفر وكان هللاجة   )أو قر  لهَا(مل

 ويرج  فاهللضاحمة لءم. 
 . (أو لَّس ْكَن )االح  اح ا  ر: أن يكصن قري اا ويكصن أجين 

 . )ُمه(أيضاا  (فلُمِّهِ ) ن فل  )أو لَّسكن (
 هكر عو  حاالت:  تعا، اهن  ار عنوحما املونف 

 حالٌة يكصن املقيم منه ا أون،. 



3092 
 

 ما  ة  اها كان السفر وصفاا، أو ال لو املن قين اليه وصفاا؛ املقيم أون،. 
حاح يكصن اأب أون،؛ و ة: اها كان السممممممممممممممفر ا، بلو  بعيو والطريق  من؛ فإن 

 أون،، آصال كان اأب  ص املقيم أو كان اأب  ص املسافر.  اأب
م  تكصن لءم  يف حممالممة ك همما حممال ممان: و ة اها كممان السممممممممممممممفر قري مماا، اها كممان 
السممممفر ا، بلو  قريب، آممممصال كان آممممفراا قري اا للسممممكىن أو كان آممممفراا قري اا هللاجة  

قا أو اأم  ة املسافر ،  وتعص ؛ فإن اأم أحق به، آصاٌل كاحمد اأم  ة املقي ة 
 تعا، لل سألة.  تقرير املونف 

ة، وتعق ه للوجيل ]َتا  ال جيز[تعا، يف  قه املسألة ت ه   واملونف 
تعمما،  بممين ان ال هصش غيَّ يف كالمممه، وال هصش  تعمما،، ال هصش 

رك واها جال ا، ع ار   ك ال ا، شمممممممممةل  من االآممممممممم وراك يف اليا ؛ ف ار ا ال يسممممممممم 
اح ق ]َتا  الحج[عليهما وااما يوممممممممممممممرفهما عن  ما ر ا، ملاح هل  مرَّ معنا يف 

   قاح يف السمممممعة: "وُتسمممممن فيه الطهار  والسممممم ار  واملصاال "،  ]الزاد[يف
املصاال  يف السممممممعة علل املع  و شممممممرط، واملوممممممنف قاح: "وتسممممممن"، ف اها  ممممممن  

املصاال  " فيا  كل ة قاح: "و ال هصش  قاح: "وتسممممممممن فيه الطهار  والسمممممممم ار  واملصاال 
بينمه وبني الطصاف"؛ فهعين املرا  باملصاال  معىنا غي  ا ر كالم  مممممممممممممماحب اليا ، 

  قا ال ورف اأوح، ومل يُنُ ه علل شةل. 
ال وممممممرف اللان: أن ي ك الع ار  علل حاهلا   يسمممممم ورك؛ يقصح: "املوممممممنف قاح  

 لقصح اللمممان كمممقا جيم بمممه يفكمممقا، جيم بمممه يف الصجيي، وقممماح بمممه فالن وفالن، وا
 املن هل وا قناي"  قا اللان، و قا مر معنا أيضاا يف مصال . 
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ال وممممرف اللاليت: و ص مصلممممٌ  وحيو،  قا  ص املصلمممم  الصحيو؛ و ص أن يوممممرف 
الع ار  عن  ا ر ا   يقصح: "وقو  مممممرفد ع ار  املومممممنف عن  ا ر ا ليصافق ما 

 يف ا قناي واملن هل". 
 الروض  ماها يقصح يف

: "وان بُعو السممممممفر هللاجة فاهللضمممممماحمة أمه، وان ]الزاد[ا ن ع ار  املوممممممنف يف 
مل  وض[]الر قُرب لل اجة فاهللضمماحمة أمه، وان قرب للسممكىن فاهللضمماحمة أمه"، 
 ي قه منها شيئاا أمه االَّ اأ ي ، الد ق لها قاح: "فلقيم  منه ا". 

 ة ".اقرأ من عنو قصله: "وان بم،ُعو السفر هللاج
ان لحاجٍ  ال لسكن  فمْيمه منهما أْول ( يمه منهما )فمْ، )وإن بََُعد السفر َو

 ع ار  اليا  ما ك  ين  قا؛ ع ار  اليا  "فءمه".  أول (

مْيم )فال، ويع د  فالمْيم منهما أْول ( -أي لحاج ٍ -)أو قر  السََََََفر لها 
 م  أن ع ار  اليا  "فءمه".  منهما أْول (

ان لَّسكن  فالحضان  ُمه()ُن في السَفر إ  ،ضَرارًا به، أو قر  السَفر َو
  قه تعو علل حاهلا.  )ُمه(

الف المصََََََََن  عن ظاهره لي افَ ما في  )ُنها أتم شََََََََفْ ، وإنما أخرجتَ 
، واالَّ وض[]الر ،  مقا مصلمممممممممممممم  وحيمو فعمين فيه ال هصش  قا يف المنته  وغيره(

ا [فقو  ممممممن  ملله يف  ا []الكلمممممم  يف ؛ يعا يف بعض املصا]الكشَََََى وال  شَََََى
ا [أو ال ! مصجص  يف  ]المنته [أ رل  مممين مصجص  يف  ؛ مرَّ عليمممه ]الكشََََََََََََى
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مصلممم  اليصم أحمه غيَّ الكالم قاح: "وااا  مممرفد كالم املومممنف عن  ا ره ليصافق  
 كالم اأ  اب رمحهم اهلل تعا، أمجعني".

ن عوالكالف ا، فومممممممممممين  ي علق باهللضممممممممممماحمة،  تعا،   احم قين املومممممممممممنف 
  الحضان  عَّ  أقساف:

 حضاحمة من  ون آ   آنني.  اُول:
 و قه آ قد ال تيب الطصيين  قا؛ أمه،   أمها ا القريب فالقريب ا،   ره.

 بعو الس  .  الثاني:
وبعو الس   له حال ان: ق ين ال لصغ، وبعو ال لصغ، حم وأ باهللالة اأو، و ة ما ق ين 

 ال لصغ. 
 الس  "، حمأش ل عو الس  .  اهن احم هينا من "ما ق ين
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َه(  )فص
ما، وإذا بَََََّغ الُغالُف َسبَا ِسنيَن عاقاًل ُخيََِّر بيَن أَبَََ ْيِه فكاَن ما َمن اختاَر ِمنه
َ  ِبَها بعَد السْبِا، و  َْر  بيِد َمن ال َيص نُه وُيْصَُِّحه، وأب  اُُنث  أح يك ُن وال يَُ

 ُُ ُر بعَد ُرْشِده حي  شاَ ، وا ََ َث  عنَد أبيها َحتى  يَََتَسَّىَمهالذى  ا َزْوُجها.نَْ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
َه(قاح:    .)فص

بعو السمممممممممم  ، اهللالة اأو،: ق ين ال لصغ، وق ين ال لصغ عنوحما هكر وأحملل، بالنسمممممممممم ة 
نيَن عاقاًل ُخيََِّر بيَن أَ وإذا بَََََّغ الُغال)للقكر  قا حك ه قاح:  بَا سَََََََِ بَََ ْيِه ُف سََََََََ

 . (فكاَن ما َمن اختاَر ِمنهما
ك ا -اهن.. ال الم عنوحما: اثضممممممصن  ون السمممممم   اأم أون، به  )ُخيِّر بين أب يه(

 هكراا كان أو أحملل.  -هكرحما
بعو السممممممممممم   ال خيلص: اما أن يكصن هكراا أو أحملل؛ فالقكر عنوحما ق ين ال لصغ وبعو 

 ال لصغ. 
ق ين ال لصغ ما حك ه اها بلغ آممممم عاا  خُييَّ بني أبصيه فيكصن م  من ا  ار منه ا، 

بَا ِسنيَن عاقاًل )، )عاقاًل(وملاها قاح:  ل اجملنصن؛ فإن   ليخر (وإذا بَََََّغ الُغالُف سََ
 اجملنصن كالو  غي امل يي حضاحم ه أمه. 



3096 
 

احمة رل علل كين مساحلين اهللضاآم طر  املومنف وهكر قاعو ا مه ةا يف اهللضماحمة تس
َْر  بيِد َمن ال َيص نُه وُيْصَُِّحه) و ة قصله:  . (وال يَُ
احمة ؛ أن املقوممممممص  باهللضممممممبيِد من ال يصَََََ نه ويصََََََّحه( -اثضممممممصن–)ال يْر 

حفمثه وتربي ه، فإها كاحمد بيو من ال حيفمثه وال يوممممممممممممممصحمه فإحمه ال يُقر ويُن قين ا، 
 من بعوه يف اأولصية. 

 اأحملل بعو آ   آنني، ما حك ها  حمأش ا ن ا،
َ  ِبَها بعَد السْباِ )   .(وأب  اُُنث  أح

  قا حكم اأحملل بعو الس  : أ ا تكصن عنو أبيها؛ أبص ا أحق هبا. 
ويك ُن )حمممأش ا ن ا، ممما بعممو ال لصغ، عنمموحممما الممقكر واأحملل، بعممو ال لصغ الممقكر: 

ُر بعَد ُرْشِده حي  شا َ  ََ   .(الذى
تل مد عليمه الصاليمة بعمو بلصغه؛ يكصن حييت شممممممممممممممال وله أن ينفر ، لكن  المقكر ال

 قالصا: "يس  ب له أالَّ ينفر  عن أبصيه". 
َث  عنَد أبيها َحتى  يَََتَسَّىَمها َزْوُجها)  .(واُُنَْ

 أما اأحملل فإ ا ت قل عنو أبيها وال تنفر ؛ ت قل عنو أبيها وجصباا ح  ي سمممممممممل ها
 زوجها.  زوجها، وبعو اليوال عنو

و قا ما ي علق بأبصاب اهللضممممماحمة، وحمأش ا ن ا، القسمممممم الراب  من أقسمممممام الفقه؛ 
 حمس عني باهلل وحم وأ فيه. ]قسم ال نايات والخص مات[و ص ك اب 


